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(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007)
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007)
Δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
 οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
 η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
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ΙΙ. Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) παρουσιάζει την Έκθεση Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το
εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της
Τράπεζας.
Καθαρά Κέρδη ή Ζημιές
Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Eurobank (ή «η Τράπεζα») για το πρώτο εξάμηνο του
2019 ανήλθαν σε €26 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €36 εκατ.), όπως παρουσιάζονται στην ενοποιημένη
κατάσταση αποτελεσμάτων στη σελίδα 2.
Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων1
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος ενεργώντας σε ένα περιβάλλον με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο
στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες που έχει σημαντική παρουσία, επέδειξε θετικά λειτουργικά
αποτελέσματα, ενίσχυσε τη κεφαλαιακή του βάση, βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά του και μείωσε
σημαντικά το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), σύμφωνα με
το σχέδιο επιτάχυνσης για τη μείωση των NPEs.
Στις 30 Ιουνίου 2019 το σύνολο του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της επίδρασης από τη συγχώνευση με
τη Grivalia και από την απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), ανήλθε σε €62,4 δις (Δεκ. 2018: €58,0
δις). Στο τέλος Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της ταξινόμησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων €2 δις ως
κατεχόμενα προς πώληση (Pillar project, βλέπε την ενότητα «Σχέδιο επιτάχυνσης για τη μείωση των NPEs»),
τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €43,6 δις (Δεκ. 2018: €45,0 δις), εκ των οποίων €36,2 δις
αφορούν την Ελλάδα (Δεκ. 2018: €38,6 δις) και €7,4 δις τις Διεθνείς Δραστηριότητες, περιλαμβανομένου
€0,7 δις από την απόκτηση της PBB (Δεκ. 2018: €6,4 δις). Τα επιχειρηματικά δάνεια (σε μεγάλες, μεσαίες
και μικρές επιχειρήσεις), ανήλθαν σε €25,4 δις (Δεκ. 2018: €24,8 δις) και αποτελούν το 58% των συνολικών
δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια στα νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε €18,1 δις (Δεκ. 2018: €20,2 δις), με
τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 33% και τα καταναλωτικά το 9% του συνολικού χαρτοφυλακίου
δανείων. Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €41,3 δις (Δεκ. 2018: €39,1 δις) με τις καταθέσεις από τις
δραστηριότητες στην Ελλάδα αυξημένες κατά €0,8 δις σε €29,5 δις, ενώ οι καταθέσεις από τις Διεθνείς
Δραστηριότητες προσέθεσαν €1,5 δις, εκ των οποίων €1,1 δις προέρχεται από την PΒB, και ανήλθαν σε
€11,8 δις. Ως αποτέλεσμα, o δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) του Ομίλου
βελτιώθηκε περαιτέρω σε 87% (Δεκ. 2018: 93%) και σε 97%3 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα (Δεκ. 2018:
103%). Η Τράπεζα έχει εξαλείψει τη χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας
(Emergency Liquidity Assistance - ELA) από το τέλος Ιανουαρίου 2019, ενώ την 30 Ιουνίου 2019 η
χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €1,3 δις (31 Δεκ. 2018: €2,1 δις, εκ των οποίων €0,5 δις
αφορούν σε χρηματοδότηση από το ELA).
Σε ένα βελτιούμενο αλλά με αρκετές ακόμα προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον, τα κέρδη προ
προβλέψεων μειώθηκαν ελαφρώς κατά 1,4% σε €470 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €477 εκατ.) με το δεύτερο
τρίμηνο να ανέρχονται σε €265 εκατ. (δεύτερο τρίμηνο 2018: €244 εκατ.). Τα καθαρά έσοδα από τόκους
(Net interest income - NII) υποχώρησαν κατά 3,6% σε €685 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €711 εκατ.),
ενσωματώνοντας την αρνητική επίδραση των μειωμένων επιτοκιακών περιθωρίων των δανείων στην
Ελλάδα η οποία εν μέρει αντισταθμίζεται από τη θετική επίδραση του χαμηλότερου κόστους
χρηματοδότησης λόγω της εξάλειψης της χρηματοδότησης από τον ELA και των αυξημένων καθαρών
εσόδων από τόκους από τις Διεθνείς Δραστηριότητες. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (Net Interest Margin)
διαμορφώθηκε σε 2,28% (πρώτο εξάμηνο 2018: 2,50%) με το δεύτερο τρίμηνο να διαμορφώνεται σε 2,26%.
Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13% σε €156 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €138
εκατ.) επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των εσόδων από μισθώματα σε συνέχεια της συγχώνευσης με
τη Grivalia το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και τα αυξημένα έσοδα από τις δραστηριότητες δικτύου. Τα
οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core Pre-Provision Income) μειώθηκαν κατά 3,4% σε €399 εκατ. (πρώτο
εξάμηνο 2018: €413 εκατ.). Οι εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες συνεισέφεραν €71 εκατ. κέρδη (πρώτο
εξάμηνο 2018: €64 εκατ. κέρδη) περιλαμβανομένων α) €44 εκατ. κέρδη από τη πώληση χαρτοφυλακίου
ομολόγων και μετοχών και β) €30 εκατ. κέρδη από την απόκτηση της PBB τον Ιούνιο 2019. Τα λειτουργικά
έξοδα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,1% σε €340 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €344 εκατ.) ή 2,2%2 σε
συγκρίσιμη βάση, σε συνέχεια της μείωσης του αριθμού προσωπικού της Τράπεζας. Τα λειτουργικά έξοδα
1Οι

ορισμοί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και των λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών / μεγεθών καθώς και
η πηγή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών παρατίθενται στο παράρτημα.
2 Για συγκριτικούς σκοπούς, τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2019 έχουν προσαρμοστεί και δεν περιλαμβάνουν €3,8 εκατ. και €6,1
εκατ. έξοδα της Grivalia και της PΒB για την Ελλάδα και τον Όμιλο αντίστοιχα.
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του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,3% σε €442 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €436 εκατ.) ή μειώθηκαν κατά 0,1%2
σε συγκρίσιμη βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 48,5% (πρώτο εξάμηνο
2018: 47,8%), ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα για τις Διεθνείς Δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 38,3%3
(πρώτο εξάμηνο 2018: 43,0%3).
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 2019, το ποσό των NPEs του Ομίλου μειώθηκε κατά €2,4 δις σε
€14,3 δις (Δεκ. 2018: €16,7 δις), κυρίως λόγω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων που έχουν
ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση (project Pillar, αποτελούμενη από €1,7 δις NPEs) και του
αρνητικού σχηματισμού NPEs ποσού €321 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €409 εκατ. αρνητικός), μειώνοντας
το δείκτη των NPEs του Ομίλου κατά 783 μονάδες βάσης σε 32,8% σε ετήσια βάση (πρώτο εξάμηνο 2018:
40,7%, Δεκ. 2018: 37%). Οι προβλέψεις δανείων (ζημιές) ανήλθαν σε €348 εκατ. ή 1,90% του μέσου
υπολοίπου δανείων μετά από προβλέψεις (πρώτο εξάμηνο 2018: €337 εκατ. ή 1,87%) και ο δείκτης κάλυψης
των NPEs διαμορφώθηκε σε 54,5% (Δεκ. 2018: 53,2%).
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις ποσού €17
εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €4 εκατ.), εκ των οποίων τα €8 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €10 εκατ.)
αφορούσαν ζημιές απομείωσης ακινήτων και τα €7 εκατ. αφορούσαν προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις
και λοιπούς λειτουργικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, αναγνώρισε €42 εκατ. κόστος για ένα νέο Πρόγραμμα
Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Scheme - VES) το οποίο η Τράπεζα ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και
απευθυνόταν σε υπαλλήλους οι οποίοι ξεπερνούν ένα ηλικιακό όριο, καθώς και σε υπαλλήλους από
συγκεκριμένες μονάδες της Τράπεζας ανεξαρτήτως ηλικίας. Αναφορικά με το VES το οποίο ξεκίνησε κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων, ο Όμιλος λογιστικοποίησε πρόσθετο κόστος €13 εκατ. το πρώτο
εξάμηνο του 2019. Τέλος, ο Όμιλος αναγνώρισε λοιπά έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €23 εκατ. εκ των
οποίων €18 εκατ. αφορούσαν την απόκτηση της PBB.
Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο 2019, ο Όμιλος διατήρησε την κερδοφορία του, υποστηριζόμενος από τις
σταθερά κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες, τη βελτίωση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, τις
πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους και την αποτελεσματική διαχείριση των NPEs. Τα καθαρά κέρδη
του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, προ εξόδων αναδιάρθρωσης ποσού €61 εκατ., μετά από
φόρο, ανήλθαν σε €90 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €113 εκατ.) εκ των οποίων €95 εκατ. (πρώτο εξάμηνο
2018: €73 εκατ.) αφορούν τις διεθνείς δραστηριότητες. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
ανήλθαν σε €26 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €36 εκατ.). Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας έχει ενισχυθεί
σημαντικά με α) τη συγχώνευση με τη Grivalia που ολοκληρώθηκε το Μάιο 2019 και β) την αύξηση της
εύλογης αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των
περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) του χρέους τoυ Ελληνικού Δημοσίου. Στο τέλος Ιουνίου 2019,
τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €7,6 δις και αποτέλεσαν το 18,4% (total CAD) του
σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA) (Δεκ. 2018: 16,7%). Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 15.9% του σταθμισμένου ενεργητικού (Δεκ. 2018:
14.2%), ενώ την ίδια ημερομηνία, ο δείκτης fully loaded CET1 (πλήρης εφαρμογής CET1) του Ομίλου, με
βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ το 2024, θα ήταν 13,7% (Δεκ. 2018: 11,3%).
Για το προσεχές μέλλον, ο Όμιλος, καθώς η Ελληνική οικονομία (η βασική αγορά του Ομίλου) δείχνει
σημάδια διατηρήσιμης ανάπτυξης, είναι σε τροχιά επίτευξης των στόχων του για το 2019
περιλαμβανομένης της ολοκλήρωσης με επιτυχία του σχεδίου μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με τη
διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας με βάση κυρίως τις ακόλουθες πρωτοβουλίες και δράσεις:

α) Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τη Grivalia το Μάιο 2019 που ενδυνάμωσε τη κεφαλαιακή θέση και
ενισχύει τις προοπτικές κερδοφορίας του Ομίλου,
β) Ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση των NPEs μέσω i) της εσωτερικής υποδομής της Τράπεζας, ii) της
πραγματοποίησης στρατηγικών συνεργασιών για τη διαχείριση / εξυπηρέτηση μέρους του
χαρτοφυλακίου δανείων, iii) των σημαντικών νομοθετικών αλλαγών που έχουν γίνει ή αναμένεται να
γίνουν, iv) της πραγματοποίησης συναλλαγών πωλήσεων / τιτλοποιήσεων για επιλεγμένα
χαρτοφυλάκια των NPEs και v) της περαιτέρω βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, η επιτάχυνση της μείωσης των NPEs η οποία προβλέπεται μέσω της ολοκλήρωσης των
3 Διεθνείς

Δραστηριότητες: Λειτουργικά έξοδα: €102,3 εκατ, (πρώτο εξάμηνο 2018: €92,6 εκατ.), Λειτουργικά έσοδα: €267 εκατ, (πρώτο
εξάμηνο 2018: €215,6 εκατ.). Δραστηριότητες στην Ελλάδα: Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις): €28,7 δις.
Καταθέσεις: €29,5 δις.
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συναλλαγών σχετικά με μία τιτλοποίηση ευρείας κλίμακας ύψους €7,5 δις. περίπου και την είσοδο ενός
στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Financial Planning Services S.A. («FPS»), που
είναι αδειοδοτημένος διαχειριστής δανείων, 100% θυγατρική της Τράπεζας, οι οποίες μαζί με λοιπές
δράσεις στοχεύουν σε δείκτη NPEs του Ομίλου 16% στο τέλος του 2019,
γ) Βελτίωση της δομής χρηματοδότησης με την ισχυρή αύξηση των καταθέσεων και την περαιτέρω
πρόσβαση στις αγορές ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των
επενδυτών,
δ) Μείωση του κόστους χρηματοδότησης, σε συνέχεια της εξάλειψης της ακριβής χρηματοδότησης από
τον ΕLA από το τέλος Ιανουάριου 2019 και τη περαιτέρω βελτίωση των εγχώριων χρηματοοικονομικών
συνθηκών,
ε) Διατήρηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει ο
Όμιλος σε ένα αριθμό επιχειρηματικών τομέων και της αναμενόμενης ανάκαμψης της οικονομικής
δραστηριότητας,
στ) Επιτάχυνση της χρηματοδότησης υγιών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό,
ζ) Περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την απλοποίηση
και ψηφιακή μετατροπή των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και,
η) Μείωση του κόστους κινδύνου κυρίως ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης μείωσης των NPEs.
Σχέδιο Εταιρικού Μετασχηματισμού
Συγχώνευση της Τράπεζας με την Grivalia
Την 26 Νοεμβρίου 2018, τα Διοικητικά Συμβούλια («ΔΣ») της Τράπεζας και της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π.
(«Grivalia») ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσουν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με
απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank (η «Συγχώνευση»). Η Grivalia ήταν εταιρεία επενδύσεων
ακίνητης περιουσίας βάσει του Νόμου 2778/1999, όπως ισχύει, η οποία είχε συσταθεί στην Ελλάδα. Ο
τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Grivalia μαζί με τις θυγατρικές της και τις κοινοπραξίες της
αφορούσε στην απόκτηση, διαχείριση και εκμίσθωση χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων που
βρίσκονταν στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Αμερική.
Την 7 Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) αποφάσισε ότι η Συγχώνευση είναι
σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank και τους κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στην Eurobank να μειώσει
σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της στο προσεχές μέλλον. Την 22 Φεβρουαρίου 2019, τα ΔΣ της
Eurobank και Grivalia ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia από τη
Eurobank, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων 2166/1993 και του 2515/1997, όπως ισχύουν
καθώς επίσης και με τις διατάξεις του εφαρμοστέου εταιρικού δίκαιου. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής
ήταν 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική
μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank διατηρούν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατείχαν
πριν από τη συγχώνευση. Κατ’ ακολουθία, όσον αφορά το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank,
2.185.998.765 μετοχές κατανέμονται στους μετόχους της Eurobank και 1.523.163.087 μετοχές στους
μετόχους της Grivalia.
Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank αποφάσισε, μεταξύ άλλων (α)
την έγκριση της συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη,
(β) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα ΔΣ των συγχωνευόμενων
εταιρειών και (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €197 εκατ.
Η Συγχώνευση λογιστικοποιήθηκε ως συνένωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο της εξαγοράς. Η ημερομηνία
έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, δηλαδή 5 Απριλίου
2019, έχει καθοριστεί ως η ημερομηνία απόκτησης, καθώς θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η
Eurobank απέκτησε τον έλεγχο της Grivalia.
Το τίμημα της συναλλαγής ποσού € 1.093,9 εκατ. έχει υπολογιστεί ως η εύλογη αξία των 1.523.163.087
νέων κοινών μετοχών της Eurobank σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Eurobank την
ημερομηνία απόκτησης (δηλαδή € 0,7185), αφαιρουμένης της εύλογης αξίας των νέων μετοχών Eurobank
που εκδόθηκαν και που αντιστοιχούσαν στις μετοχές Grivalia που κατείχε η θυγατρική της Τράπεζας, ERB
Equities. Από τη διαφορά μεταξύ (α) του συνολικού τιμήματος ποσού €1.093,9 εκατ. και της εύλογης αξίας
των συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε ο Όμιλος προηγουμένως στην Grivalia ποσού €0,4 εκατ. και (β)
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της αξίας των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (προσωρινές εύλογες
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων) ποσού €872 εκατ., προκύπτει η αναγνώριση
προσωρινής υπεραξίας ποσού €222 εκατ. Η Συγχώνευση ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της Eurobank και
τις προοπτικές κερδοφορίας της, επιτρέποντας την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs.
Επιπρόσθετα, μέσω της Συγχώνευσης, ο Όμιλος θα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει την κορυφαία
τεχνογνωσία της Grivalia στον τομέα διαχείρισης ακινήτων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων
της Τράπεζας, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς, η οποία είναι
κρίσιμη για την επιτυχή διαχείριση των NPEs. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ομίλου Grivalia
ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 1 Απριλίου 2019. Τα έσοδα από το
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα, το οποίο αποκτήθηκε από τον όμιλο Grivalia, παρουσιάζονται στη
γραμμή «Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η Συγχώνευση εγκρίθηκε
την 17 Μαΐου 2019 βάσει της απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα. Την 23 Μαΐου 2019 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,23 η
καθεμία.
Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, ο όμιλος της Fairfax, ο οποίος κατείχε πριν τη Συγχώνευση το 18,40% και
το 54,02% του μετοχικού κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντίστοιχα, καθίσταται ο μεγαλύτερος
μέτοχος της προκύπτουσας (από τη συγχώνευση) εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 33,03% στην Eurobank
και αναμένεται ότι θα έχει την ικανότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση
ότι η αύξηση της συμμετοχής του ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις
από τις ρυθμιστικές αρχές (σημειώσεις 31 και 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).
Συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
Την 22 Φεβρουαρίου 2019, το ΔΣ της Eurobank ενέκρινε την επικείμενη σύναψη σύμβασης (SLA), σύμφωνα
με το άρθρο 100 του Νόμου 4548/2018, της Τράπεζας με την υπό-σύσταση εταιρεία με την επωνυμία
«Grivalia Management Company A.Ε.» («η Εταιρεία»). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάρτιο 2019 και θεωρείται
συνδεδεμένο μέρος με την Eurobank, καθώς ένα μέλος του ΔΣ της Τράπεζας κατέχει την πλειοψηφία (70%)
των μετοχών της Εταιρείας και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.
Η Τράπεζα έχει συνάψει με την Εταιρεία δεκαετή σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το
συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία τέθηκε σε ισχύ μετά την
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Οι σχετικές υπηρεσίες οι οποίες ανατέθηκαν στην Εταιρεία στο πλαίσιο της
συμφωνίας, αφορούν κυρίως σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την απόκτηση, τη μεταβίβαση, την
εκμίσθωση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, και της επίβλεψης των
εντολοδόχων και συμβούλων της Eurobank. Επίσης, κατόπιν ειδικής εντολής, η Εταιρεία θα αναλαμβάνει
και συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης. Με βάση το SLA, οι συνολικές αμοιβές οι οποίες θα
διαμορφώνονται από την Εταιρεία επί τη βάσει κριτηρίων κόστους και απόδοσης, θα περιλαμβάνουν μια
ελάχιστη αμοιβή ποσού €9,35 εκατ. για την διαχείριση συνολικά του χαρτοφυλακίου των
ιδιοχρησιμοποιηούμενων και επενδυτικών ακινήτων και αμοιβή σχετιζόμενη με τα ανακτηθέντα ακίνητα
από πλειστηριασμούς, και δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα €12 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως.
Σχέδιο επιτάχυνσης για τη μείωση των NPEs και Διάσπαση με απόσχιση κλάδου
Το 2019, ο Όμιλος υλοποιεί ένα νέο τριετές σχέδιο για την μείωση των NPEs όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) το Μάρτιο 2019, το οποίο έχει λάβει υπόψη το
Σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας όπως ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2018. Σε αυτό το πλαίσιο,
μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Grivalia, ο Όμιλος προχώρησε στην εφαρμογή των κατωτέρω
πρωτοβουλιών / ενεργειών:

α) Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα πραγματοποίησε την τιτλοποίηση μικτού χαρτοφυλακίου NPEs ποσού €7,5
δις. περίπου (Project Cairo) και ποσού €2 δις περίπου μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων
(Project Pillar) («Τιτλοποιημένα NPE») σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, μέσω της μεταφοράς τους σε
όχημα ειδικού σκοπού («SPV») και την έκδοση ομολογιών κύριας οφειλής (senior notes), ομολογιών
ενδιάμεσης και χαμηλής (mezzanine and junior notes) σειράς κατάταξης. Επί του παρόντος, όλες οι
ανωτέρω εκδόσεις διακρατούνται πλήρως από τον Όμιλο.
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β) Την 27 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σύναψε δεσμευτική συμφωνία με διεθνή επενδυτή για
την πώληση του 95% ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine and junior notes)
μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου €2
δις. (Project Pillar περιλαμβάνοντας κυρίως NPEs). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το
100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών
ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η λογιστική αξία μετά από προβλέψεις του δανειακού
χαρτοφυλακίου, ύψους €1.142 εκατ., αντιστοιχεί στην τεκμαρτή αποτίμησή του, με βάση την
ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών
ενδιάμεσης σειράς κατάταξης σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της
συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του SSM και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του τρίτου
τριμήνου του 2019 (σημείωση 15 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).
Επιπλέον, η Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον
διεθνή επενδυτή για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo
αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior
notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου NPEs λογιστικής αξίας προ
προβλέψεων περίπου €7,5 δις. Το Project Europe αναφέρεται στην είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή
στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS, η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων, 100%
θυγατρική της Eurobank. Η FPS θα συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών (SLA) με τα SPVs για την
επαγγελματική διαχείριση των δανείων τους και τη μεγιστοποίηση της αξίας για όλους τους κατόχους
ομολογιών τους και με τον Όμιλο για την επαγγελματική διαχείριση των υπολοίπων NPEs. Η περίοδος
των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να λήξει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

γ) Το ΔΣ της Τράπεζας («η Διασπώμενη») την 28 Ιουνίου 2019 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας
διάσπασης με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank και τη μεταφορά του
σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα συσταθεί («η Επωφελούμενη»). Την 31 Ιουλίου 2019, το
ΔΣ της Τράπεζας ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης μέσω της προαναφερθείσας απόσχισης και τη σύσταση
νέας εταιρίας-πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997 και των άρθρων
57 (3) και 59-74 του Νόμου 4601/2019, όπως είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την
απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο περιλαμβάνονται τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου της 30 Ιουνίου 2019 («Ημερομηνία Μετασχηματισμού»). Όλες οι πράξεις που
διενεργούνται μετά την Ημερομηνία Μετασχηματισμού και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα
θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.
H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν κύριες
τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου και τρίτους.
Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει: α) το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης
εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), των Projects Pillar και Cairo, (όπως στο (α) ανωτέρω), β) τους
προνομιούχους τίτλους (σημείωση 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) και γ) συμμετοχές
σε συγκεκριμένες θυγατρικές συμπεριλαμβανομένων της Be Business Exchanges Α.Ε. και εταιριών
ακίνητης περιουσίας που σχετίζονται με τα projects Pillar και Cairo.
Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ) της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής), θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα: α) Η
Επωφελούμενη θα ιδρυθεί και η Διασπώμενη θα καταστεί μέτοχος της Επωφελούμενης μέσω της
απόκτησης του συνόλου των μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη και συγκεκριμένα
3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη
υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των μεταβιβαζόμενων σε αυτήν στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνονται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης. Από την 9
Αυγούστου 2019, το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της καθώς και την
ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ. Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης από το
νόμο έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας καθώς και της λήψης των απαραίτητων
εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
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δ) Επιπλέον, ο Όμιλος θα εξετάσει την πώληση ενός επιπλέον ποσοστού 75% των mezzanine και junior
notes και την μεταβίβαση των μετοχών των SPVs σε τρίτους επενδυτές ή τη διανομή τους στους
μετόχους ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.
Τα κυριότερα οφέλη από την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs θα είναι (α)
η εστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες μετά τον νομικό διαχωρισμό των βασικών (core) από τις
μη βασικές (non-core) δραστηριότητες της Τράπεζας, (β) o σημαντικός περιορισμός των κινδύνων
ισολογισμού μετά την σχεδιαζόμενη από-αναγνώριση ενός σημαντικού μέρους των καταγγελμένων και
μεγάλης καθυστέρησης NPEs, διατηρώντας εκείνα που έχουν καλύτερες πιθανότητες εξυγίανσης και
ανάκτησης και (γ) η μείωση του δείκτη NPE σε 16% μέχρι το τέλος του 2019 που θα ανοίξει το δρόμο για
μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το 2021. Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιτάχυνσης, που υπόκειται στις σχετικές
εγκρίσεις, αναμένεται έως το τέλος του 2019.
Δραστηριότητες στο εξωτερικό
Ο Όμιλος Eurobank αναπτύσσει σημαντική παρουσία σε τέσσερις χώρες εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα
δραστηριοποιείται στην Κύπρο, όπου παρέχει υπηρεσίες στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, το Private Banking
και τη Διαχείριση Περιουσίας, στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας υπηρεσίες Private Banking, στις χώρες
Βουλγαρία και Σερβία δραστηριοποιείται στους τομείς της Τραπεζικής Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, της
Διαχείρισης Περιουσίας και της Επενδυτικής Τραπεζικής, μέσω ενός δικτύου 354 καταστημάτων και
επιχειρηματικών κέντρων. Επίσης, η θυγατρική τράπεζα στο Λουξεμβούργο λειτουργεί υποκατάστημα στο
Λονδίνο.
Στις 7 Νοεμβρίου 2018 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
για την απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς A.E., από τη
θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, την Eurobank Bulgaria A.D. (Postbank) (η Συναλλαγή).Tην 13
Ιουνίου 2019, η Συναλλαγή ολοκληρώθηκε σε συνέχεια λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.
Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του
σε αγορές που θεωρούνται βασικές, η Συναλλαγή ενισχύει τη θέση της Postbank στη τραπεζική αγορά της
Βουλγαρίας με pro-forma μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση βάσει
συνολικών δανείων και με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα (σημείωση 31 των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων).
Διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η ανάληψη κινδύνων είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του για
την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών του στόχων. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου έχει
θεσπίσει επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών, και
αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.
Λόγω του ότι οι οικονομικές, τραπεζικές, κανονιστικές και λειτουργικές συνθήκες διαρκώς εξελίσσονται και
μεταβάλλονται, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων με στόχο τη συνεχή και
βέλτιστη προσαρμογή του στο περιβάλλον αυτό. Η δομή, οι εσωτερικές διαδικασίες και οι υφιστάμενοι
μηχανισμοί ελέγχου της Τράπεζας διασφαλίζουν τόσο την αρχή της ανεξαρτησίας όσο και την άσκηση
επαρκούς εποπτείας.
Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης, όπως επίσης και
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος έχει διαθέσει σημαντικά
μέσα για την αναβάθμιση των πολιτικών, μεθόδων και υποδομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του SSM, του Ενιαίου
Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM), τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European
Banking Authority - EBA) και της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, καθώς και με τις
βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια σαφώς προσδιορισμένη εγκριτική
διαδικασία πιστοδοτήσεων, ανεξάρτητες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και
αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, κινδύνου ρευστότητας και
λειτουργικού κινδύνου, στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται. Οι
πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζονται από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της αναθεωρούνται
σε ετήσια βάση.
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Η Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου, η οποία είναι επίσημα καταγεγραμμένη, περιγράφει την
κατεύθυνση του Ομίλου σχετικά με θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων, την αποστολή και τους
στόχους της διαχείρισης κινδύνων, τους ορισμούς των κινδύνων, τις βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων,
το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων, το πλαίσιο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων, τους
στρατηγικούς στόχους και τις κύριες διοικητικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου.
Το μέγιστο ύψος των κινδύνων που προτίθεται να αναλάβει ο Όμιλος για την επιδίωξη των στρατηγικών του
στόχων καθορίζεται στο εσωτερικό έγγραφο «Πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη κινδύνων» μέσω ποσοτικών
και ποιοτικών διατυπώσεων, που συμπεριλαμβάνουν και συγκεκριμένα όρια ανοχής ανά είδος κινδύνου
και συνολικά. Οι βασικοί στόχοι του προσδιορισμού της διάθεσης ανάληψης κινδύνων είναι η συμμόρφωση
με τις εποπτικές απαιτήσεις, η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων του Ομίλου,
και η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασμό με την επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας
των ιδίων κεφαλαίων. Το Πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη κινδύνων επικοινωνείται εντός του Ομίλου,
καθορίζοντας την κουλτούρα ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, και αποτελεί τη βάση στην οποία
καθορίζονται οι πολιτικές κινδύνου και τα αντίστοιχα όρια αυτών, τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και ανά
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ του ΔΣ - BRC) του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) έχει αρμοδιότητα
να υποστηρίζει το ΔΣ και να διασφαλίζει ότι ο Όμιλος έχει μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης
κινδύνων και κεφαλαίων σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και το καθορισμένο πλαίσιο διάθεσης
ανάληψης κινδύνων. Η ΕΔΚ του ΔΣ αξιολογεί το προφίλ κινδύνων του Ομίλου, παρακολουθεί τη
συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα επίπεδα διάθεσης και ανεκτικότητας ανάληψης κινδύνων και διασφαλίζει
ότι ο Όμιλος έχει εφαρμόσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κίνδυνου με τις κατάλληλες μεθοδολογίες, εργαλεία
και υποδείγματα, πηγές δεδομένων, καθώς και επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για να
εντοπίζει, αξιολογεί, παρακολουθεί και να περιορίζει τους κινδύνους. Η ΕΔΚ του ΔΣ αποτελείται από έξι μη
εκτελεστικούς διευθυντές, συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο ΔΣ σε τριμηνιαία
βάση και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Management Risk Committee - MRC) είναι μια διοικητική
επιτροπή που συστήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο το 2016 και λειτουργεί ως συμβουλευτική
επιτροπή της ΕΔΚ του ΔΣ. H κύρια ευθύνη της MRC είναι η επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων
του Ομίλου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η MRC υποβάλλει αναφορές προς την Επιτροπή Κινδύνων
του ΔΣ για θέματα που σχετίζονται με κινδύνους και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Η MRC διασφαλίζει
ότι οι σημαντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται και τίθενται άμεσα υπόψη της ΕΔΚ του ΔΣ, καθώς και ότι οι
ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες είναι επαρκείς για την ορθή διαχείριση των κινδύνων και τη
συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η MRC καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης, τα
οποία παρουσιάζονται και συζητούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή (EXBO) και στη συνέχεια υποβάλλονται
στη ΕΔΚ του ΔΣ για έγκριση.
Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου, με επικεφαλής τον Group Chief Risk Officer (GCRO),
ενεργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την
επιμέτρηση και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας και των
λειτουργικών κινδύνων. Αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Πίστης του Ομίλου, τον Τομέα Πιστωτικού
Ελέγχου του Ομίλου (GCCS), τον Τομέα Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστωτικού Κινδύνου του Ομίλου
(GCRCACS), τον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Κινδύνου Αντισυμβαλλόμενου (GMCRS), τον Τομέα
Λειτουργικού Κινδύνου του Ομίλου, τον Τομέα Επικύρωσης Μοντέλων και Διακυβέρνησης του Ομίλου, τη
μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Λειτουργιών Διαχείρισης Κίνδυνου του Ομίλου (Group Risk
Management Strategy Planning and Operations Unit) και τη Διεύθυνση Εποπτικών Σχέσεων & Σχεδιασμού
Εξυγίανσης (η οποία έχει διπλή γραμμή αναφοράς και προς τον Group CFO). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει
και έναν Senior Advisor (Σύμβουλο) ο οποίος αναφέρεται απ’ ευθείας στον GCRO.
Οι πιο σημαντικοί τύποι κινδύνων που αντιμετωπίζονται από τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων του
Ομίλου είναι:
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιάς λόγω αδυναμίας του
αντισυμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών του κατά την ημερομηνία λήξης τους. O
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πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προκύπτει κυρίως από το δανεισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των παρεχομένων μέσων προστασίας όπως χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και
πιστωτικές επιστολές, καθώς και από άλλες δραστηριότητες, όπως επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους,
εμπορικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε κεφαλαιαγορές και δραστηριότητες διακανονισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κυριότερος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος,
η διαχείρισή του γίνεται ενεργά, και παρακολουθείται στενά από εξειδικευμένες κεντροποιημένες μονάδες
κινδύνου, οι οποίες αναφέρονται στον GCRO.
Οι διαδικασίες έγκρισης των πιστοδοτήσεων και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων
είναι κεντροποιημένες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες. Ο επαρκής διαχωρισμός
των καθηκόντων διασφαλίζει την ανεξαρτησία μεταξύ των στελεχών που είναι υπεύθυνοι για την σχέση με
τον πελάτη, την διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης του δανείου, καθώς και την παρακολούθηση αυτού
σε όλη τη διάρκεια του. Η διαδικασία έγκρισης των πιστοδοτήσεων των επιχειρηματικών δανείων είναι
κεντροποιημένη και πραγματοποιείται μέσω επιτροπών πιστοδοτήσεων με κλιμακούμενα εγκριτικά όρια,
με σκοπό τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. O Όμιλος χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα
αξιολόγησης των επιχειρήσεων-πιστούχων, προκειμένου να προσδιορίζονται ορθότερα οι κίνδυνοι από
πιστούχους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το μοντέλο Moody’s Risk
Analyst («MRA») ή η «Θεμελιώδης Ανάλυση», που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό, εμπορικό και στον τομέα παροχής υπηρεσιών/τουρισμού, και τα
μοντέλα της ειδικής (slotting) διαβάθμισης τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου
ειδικών εκθέσεων που αποτελούν μέρος των ειδικών χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου
(χαρτοφυλάκιο ναυτιλίας, ακίνητης περιουσίας και χρηματοδότησης έργων).
Η εγκριτική διαδικασία για πιστοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών μέχρι €5 εκατ.)
γίνεται κεντροποιημένα, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και εφαρμόζοντας την αρχή “four eyes principle”. Η
αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου, καθώς και σε στατιστικά
υποδείγματα (statistical scorecards). Η εγκριτική διαδικασία για πιστοδοτήσεις προς ιδιώτες (καταναλωτικά
και στεγαστικά δάνεια) γίνεται επίσης κεντροποιημένα και διαφοροποιείται μεταξύ ενήμερου και μη
ενήμερου χαρτοφυλακίου. Υποστηρίζεται από την χρήση εξειδικευμένων υποδειγμάτων αξιολόγησης
πιστωτικού κινδύνου (credit scoring models), καθώς και την εφαρμογή πιστοδοτικών κριτηρίων που
βασίζονται στη συναλλακτική συμπεριφορά και την οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών,
συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, το είδος και την ποιότητα των εξασφαλίσεων και
άλλους παράγοντες. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τυχόν αποκλίσεων
που μπορεί να προκύψουν, οδηγεί σε αναπροσαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών πιστοδοτήσεων,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου παρακολουθεί και αξιολογεί
την ποιότητα όλων των δανειακών χαρτοφυλακίων (επιχειρηματικά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια
στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες
τις επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας και αναφέρεται απευθείας στον GCRO.
O τομέας Group Market and Counterparty Risk (GMCRS) έχει την ευθύνη για την επιμέτρηση,
παρακολούθηση και αναφορά της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, δηλ. του
κινδύνου ζημιάς λόγω αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων, όπως συναλλαγές χρεογράφων και
παραγώγων, συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης τίτλων, τοποθετήσεις στην διατραπεζική αγορά
και λοιπά. Ο Όμιλος θεσπίζει όρια κινδύνου αντισυμβαλλομένου τα οποία βασίζονται κυρίως στην
πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλομένου, όπως αυτή παρέχεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, και στην κατηγορία του προϊόντος (π.χ. όρια ελέγχου καθαρών ανοιχτών θέσεων
σε παράγωγα ανά ποσό και διάρκεια, έκθεσης σε κυβερνητικά ομόλογα και σε χρεόγραφα από
τιτλοποιήσεις). Η χρήση των ανωτέρω ορίων, τυχόν υπερβάσεις αυτών, καθώς και η συνολική έκθεση ανά
θυγατρική του Ομίλου, ανά αντισυμβαλλόμενο και κατηγορία προϊόντος παρακολουθούνται καθημερινά
από τον Τομέα GMCRS.
Κίνδυνος αγοράς
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος πιθανής ζημιάς λόγω δυσμενών αλλαγών
στις μεταβλητές της αγοράς. Μεταβολές σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, περιθώρια
φερεγγυότητας (credit spreads), τιμές μετοχών και σε άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως στην τεκμαρτή
μεταβλητότητα των προηγούμενων, μπορούν να επηρεάσουν τα έσοδα του Ομίλου ή την εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων του. O Tομέας Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλόμενων Ομίλου
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(GMCRS) διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους κινδύνους αγοράς στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. O
GMCRS είναι υπεύθυνος για την επιμέτρηση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων αγοράς
συμπεριλαμβάνοντας και τον επιτοκιακό κίνδυνο του Επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου (Ιnterest
rate risk in the Banking Book – IRRBB). Ο Τομέας αναφέρεται στον GCRO.
Ο Όμιλος εφαρμόζει τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για την διαχείριση και
παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κίνδυνος αγοράς στον τομέα Διεθνών
Δραστηριοτήτων, εξαιρουμένης της Κύπρου, υπολογίζεται και παρακολουθείται χρησιμοποιώντας κυρίως
αναλύσεις ευαισθησίας. Η μέθοδος VaR χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του χρηματοοικονομικού
κινδύνου, υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική μεταβολή της αγοραίας αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε
συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης και για προκαθορισμένη διάρκεια. Το VaR που υπολογίζει ο Όμιλος
είναι βασισμένο σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 1 ημέρας, υπολογισμένο με τη
μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo (εφαρμόζεται πλήρης επανατιμολόγηση σε κάθε θέση). Επειδή η
μέθοδος VaR αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς που είναι
εκτεθειμένος ο Όμιλος, έχουν θεσπιστεί όρια VaR για όλες τις ανοικτές θέσεις (εμπορικά και επενδυτικά
χαρτοφυλάκια), ενώ η πραγματική έκθεση του Ομίλου επισκοπείται από τη διοίκηση σε καθημερινή βάση.
Παρόλα αυτά, η χρήση αυτής της μεθοδολογίας δεν αποτρέπει ζημιές έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση
ακραίων μεταβολών στην αγορά.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος εκτίθεται καθημερινά σε κινδύνους ρευστότητας από αναλήψεις καταθέσεων, λήξεις τίτλων
μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης διάρκειας, λήξεις εξασφαλισμένης ή μη εξασφαλισμένης
χρηματοδότησης (συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων («repos») και διατραπεζικός δανεισμός), αλλαγή
στην αξία ενεχύρων ως αποτέλεσμα μεταβολών στην αγορά, χρηματοδοτήσεις δανείων και καταπτώσεις
εγγυήσεων. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει επαρκή όρια ρευστότητας για να καλυφθούν οι
ενδεχόμενες ανάγκες.
Η ΕΔΚ (Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου) του ΔΣ είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας και για την παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων του
κινδύνου ρευστότητας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του Ομίλου (Assets and
Liabilities Committee) είναι εξουσιοδοτημένη να διαμορφώνει και να εφαρμόζει την πολιτική διαχείρισης
ρευστότητας και να ελέγχει τη διαθέσιμη ρευστότητα τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Η Διεύθυνση
Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Treasury) είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της στρατηγικής του
Ομίλου, όσον αφορά στη ημερήσια διαχείριση ρευστότητας του Ομίλου και για την προετοιμασία και
παρακολούθηση του προϋπολογισμού ρευστότητας του Ομίλου ενώ ο Τομέας Global Market and
Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεύθυνος για την επιμέτρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση
σχετικά με τη ρευστότητα του Ομίλου.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος ενσωματώνεται σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο
Όμιλος. Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου είναι να διασφαλίσει την αρτιότητα
των λειτουργιών του Ομίλου και την ακεραιότητα της φήμης του, περιορίζοντας τον αντίκτυπo του
λειτουργικού κινδύνου. Για την καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, ο Όμιλος έχει καθιερώσει
ένα τυπικό Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρησιακού Κινδύνου για να καθορίσει την προσέγγισή του στον
εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναφορά του λειτουργικού
κινδύνου. Η ευθύνη διακυβέρνησης για τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου ξεκινάει από το ΔΣ μέσω της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ανώτερης Διοίκησης προς τους Προϊσταμένους και το προσωπικό κάθε
επιχειρηματικής μονάδας. Το ΔΣ θέτει τους μηχανισμούς με τους οποίους ο Όμιλος διαχειρίζεται τον
λειτουργικό κίνδυνο καθορίζοντας τον τόνο και τις προσδοκίες από την ανώτατη και εξουσιοδοτούσα αρχή.
Η ΕΔΚ και η Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ παρακολουθούν το επίπεδο λειτουργικού κινδύνου και το προφίλ
του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των λειτουργικών ζημιών, της συχνότητας και της
σοβαρότητάς τους.
Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου είναι αρμόδιος για τις δράσεις που σχετίζονται με τον
λειτουργικό κίνδυνο και διασφαλίζει την εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων.
Επίσης, έχει την συνολική ευθύνη και εποπτεία των Μονάδων Λειτουργικού Κινδύνου στις χώρες όπου
δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η Επιτροπή Λειτουργικών Κινδύνων αξιολογεί τους λειτουργικούς κινδύνους
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Ομίλου, διασφαλίζει ότι κάθε επιχειρηματική μονάδα διαθέτει
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τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείρισή τους και ότι λαμβάνονται άμεσα τα απαιτούμενα
διορθωτικά μέτρα, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Ορισμένες επιχειρησιακές μονάδες
έχουν συστήσει Μονάδα/Λειτουργία Καταπολέμησης της Απάτης, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο απάτης στον
οποίο είναι εκτεθειμένες οι λειτουργίες τους. Ο κύριος σκοπός τους είναι η διαρκής ταυτοποίηση των
κινδύνων απάτης και η έγκαιρη ανάληψη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση και
μείωση των κινδύνων αυτών.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις πολιτικές της διαχείρισης χρηματοοικονομικών
κινδύνων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κινδύνων κάθε βασικού
τύπου συναλλαγής για την οποία έχει χρησιμοποιηθεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων περιγράφονται
στις σημειώσεις 2, 6 και 23 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2018.
Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs)
Στρατηγική προτεραιότητα για τη Eurobank παραμένει η ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση των NPEs
με σκοπό τη σημαντική μείωση του υπολοίπου τους σύμφωνα με τους λειτουργικούς στόχους της Τράπεζας
που έχουν συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές, αξιοποιώντας την εσωτερική υποδομή της, τις σημαντικές
νομοθετικές αλλαγές και τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς που έχουν γίνει ή αναμένεται να γίνουν.
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (TAG)
Σε συνέχεια της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) Αρ.42/30.5.2014 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και
τις τροποποιήσεις της, η οποία αναλύει τις εποπτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των πιστωτικών
ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα ανέλαβε μια σειρά
πρωτοβουλιών με σκοπό την προσαρμογή στις εποπτικές απαιτήσεις και την ενίσχυση των διαδικασιών
διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Ειδικότερα, η Τράπεζα μετέβαλε το λειτουργικό μοντέλο
προβληματικών δανείων σε μία κάθετη οργανωτική δομή μέσω της δημιουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης
Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG). Η δομή του TAG είναι
πλήρως διαχωρισμένη από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας τόσο σε όρους διαχείρισης
λογαριασμών όσο και διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης, διασφαλίζοντας διαφάνεια, ευελιξία, καλύτερη
ιεράρχηση και υπεύθυνη διαχείριση και μετατοπίζει τη διαχείριση από την ελαχιστοποίηση των
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην ποιοτική διαχείρισή τους, σύμφωνα με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου
του Ομίλου. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στη σημείωση 6.2 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι στόχοι του λειτουργικού μοντέλου είναι η διευκόλυνση του πελάτη με οικονομικές δυσκολίες ώστε να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η μείωση των συνολικών διαχειριστικών εξόδων των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου
διατηρώντας τον δείκτη καθυστερήσεων σε χαμηλά επίπεδα και διευκολύνοντας την διαπραγμάτευση με
τους πελάτες σε καθυστέρηση. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβληματικού
χαρτοφυλακίου, περισσότερα από 2.500 στελέχη σε όλη την Τράπεζα εμπλέκονται, εκ των οποίων περίπου
1.200 άτομα είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που στελεχώνουν τις μονάδες λειτουργίας της Γενικής
Διεύθυνσης (TAG). Το TAG, μέσα από τη χρήση βέλτιστων στρατηγικών, των κατάλληλων τεχνικών μέσων
και τη συμβολή του έμπειρου προσωπικού του, στοχεύει να συνδράμει στην κερδοφορία του Ομίλου με
έναν κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι κυριότερες δράσεις που ανέλαβε το
TAG το πρώτο εξάμηνο του 2019, ήταν οι ακόλουθες:

α) Το πρώτο εξάμηνο του 2019, αντίστοιχα με το 2018, το TAG πέτυχε συνολικά τους βασικούς εποπτικούς
στόχους μείωσης των NPEs.
β) Συνέχιση και ενίσχυση της στρατηγικής έμφασης σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις ρύθμισης, που
παρέχονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, κριτηρίων κατάτμησης και δέντρων αποφάσεων.
γ) Περαιτέρω ανάπτυξη δυναμικών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο διαχείρισης του
συνολικού προβληματικού χαρτοφυλακίου, που συντελούν στη βελτίωση της λήψης των αποφάσεων,
διευκολύνουν την επιλογή της βέλτιστης λύσης και περιορίζουν την αβεβαιότητα.
δ) Ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου να ενσωματώνονται οι
νέες νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με τη μείωση των NPEs και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική
διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου.
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ε) Περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω διενέργειας επιπρόσθετων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και μαθημάτων e-learning.
στ) Εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με σκοπό την υποστήριξη και
παρακολούθηση, με δομημένο τρόπο, όλων των επιχειρηματικών και των σχετικών με πληροφοριακά
συστήματα ενεργειών και δράσεων που συνδέονται με την μείωση των NPEs, που αποτελεί κύρια
προτεραιότητα για την Τράπεζα.
ζ) Συμμετοχή σε σημαντικές διατραπεζικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου
διακυβέρνησης και συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών για τη μείωση των NPEs.
η) Εξέλιξη του στρατηγικού διαχωρισμού της πελατειακής βάσης που συνδέει τους οφειλέτες με ενέργειες
και κανάλια επικοινωνίας καθώς και το σχεδιασμό εξειδικευμένων στρατηγικών για τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
θ) Συνέχιση της στενής παρακολούθησης της επίδοσης των Ελληνικών και διεθνών θυγατρικών σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της Ελλάδας και των διεθνών δραστηριοτήτων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εναρμόνιση όλων των ενεργειών με σκοπό την επίτευξη των ετήσιων κανονιστικών
στόχων του Ομίλου.
Επιχειρησιακοί στόχοι για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των NPEs, η ΤτΕ, σε συνεργασία με τον εποπτικό
μηχανισμό της ΕΚΤ, σχεδίασε ένα πλαίσιο επιχειρησιακών στόχων για τη διαχείριση των NPEs, οι οποίοι
συνοδεύονται από βασικούς δείκτες απόδοσης. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, οι Ελληνικές τράπεζες
υπέβαλλαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 μια σειρά από επιχειρησιακούς στόχους για τα NPEs μαζί με
μια αναλυτική στρατηγική διαχείρισης των NPEs με τριετή χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι εφεξής
αναθεωρούνται ετησίως, προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον
και στις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας. Σε συνέχεια των υποβολών του 2017 και 2018, τον
Μάρτιο του 2019, η Eurobank και οι υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στο νέο
θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του SSM για τη διαχείριση των NPEs και υπέβαλλαν τη νέα Στρατηγική
Διαχείρισης των NPEs (NPE Management Strategy) για το 2019-21 καθώς και τους Ετήσιους Στόχους
Υπολοίπων των NPEs (NPE Stock Annual Targets), τόσο σε επίπεδο τράπεζας όσο και ομίλου για πρώτη φορά.
Για την Eurobank συγκεκριμένα, η νέα υποβολή έχει λάβει υπόψη το σχέδιο για την επιτάχυνση της μείωσης
των NPEs, το οποίο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού και έχει ως σκοπό να επιτύχει
δείκτη NPE περίπου 16% για τον Όμιλο το 2019 και μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021. Ο συνδυασμός λύσεων
που θα χρησιμοποιηθούν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή, περιλαμβάνοντας
κυρίως την τιτλοποίηση NPΕs, καθώς και την οργανική μείωση τους συμπεριλαμβανομένων των
ρευστοποιήσεων ενεχύρων.
Η Τράπεζα έχει ενσωματώσει πλήρως τη στρατηγική για τα NPEs στις διαδικασίες διαχείρισης τους και στο
επιχειρησιακό της σχέδιο. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί στενά την πορεία για την επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων σε τριμηνιαία βάση και δύναται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει επιπρόσθετα
διορθωτικά μέτρα.
Νομοθετικό πλαίσιο
Τον Μάρτιο του 2019, ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο (Νόμος 4605/2019), το οποίο αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες της Τράπεζας για τη
μείωση των NPEs μέσω ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης προβληματικών δανείων, του
περιορισμού των στρατηγικών εκπρόθεσμων οφειλετών και εν τέλει της βελτίωσης της συνέπειας
πληρωμών.
Ταξινόμηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ως κατεχόμενων προς πώληση
Όπως αναφέρεται και στην ενότητα «Σχέδιο επιτάχυνσης για τη μείωση των NPEs και Διάσπαση με
απόσχιση κλάδου», τον Ιούνιο 2019 η Τράπεζα σύναψε δεσμευτική συμφωνία με διεθνή επενδυτή για το
έργο Pillar. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και ως αποτέλεσμα της πώλησης των ομολογιών, η
Τράπεζα θα μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη και θα αποαναγνωρίσει το εν λόγω
δανειακό χαρτοφυλάκιο. Συνεπώς, την 30 Ιουνίου 2019, χαρτοφυλάκιο δανείων με λογιστική αξία προ
απομείωσης €1.987 εκατ., για το οποίο είχε αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης €845 εκατ., έχει
ταξινομηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2019, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτική προσφορά
για την πώληση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Συνεπώς, δάνεια με λογιστική αξία προ
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απομείωσης €37 εκατ., για τα οποία είχε αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης €29 εκατ., ταξινομήθηκαν
ως κατεχόμενα προς πώληση, καθώς η πώλησή τους θεωρήθηκε πολύ πιθανή.
Μακροοικονομικές Προοπτικές και Κίνδυνοι
Το Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 20
Αυγούστου 2018. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα έλαβε περίπου €61.9 δις από τα €86.0
δις της δανειακής σύμβασης του ΤΠΟΣ. Το υπόλοιπο των €24.1 δις επιστράφηκε στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) με την λήξη του προγράμματος. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ΤΠΟΣ
τον Αύγουστο 2018, η Ελλάδα εντάχθηκε σε Πρόγραμμα Ενισχυμένης Εποπτείας (ΠΕΕ) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.472/2013 που προβλέπει τριμηνιαίες αξιολογήσεις. Η πρώτη,
η δεύτερη και η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου 2018, στις αρχές Μαρτίου 2019 και
στις αρχές Ιουνίου 2019 αντίστοιχα. Στις 5 Απριλίου 2019 το Eurogroup ενέκρινε την πρώτη δόση συνολικού
ύψους περίπου €1.0 δις που περιλάμβανε €0,4 δις από την ακύρωση της επαύξησης επιτοκίου του
Δευτέρου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης και €0,6 δις από την επιστροφή των εισοδηματικά
ισοδύναμων ποσών από τα κέρδη που πραγματοποίησε η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος από τα ομόλογα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Securities Markets
Program” (SMP) και της συμφωνίας “Agreement on Net Financial Assets” (ANFA). Το ανωτέρω ποσό
εκταμιεύθηκε τον Μάιο 2019. Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου
2019.
Περίπου €11.0 δις από τα συνολικά €61.9 δις του ΤΠΟΣ χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ταμειακού
αποθέματος (cash buffer) που αποσκοπεί στην διευκόλυνση της εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές
κατά την περίοδο μετά την λήξη του προγράμματος. Σύμφωνα με το ΠΕΕ το ταμειακό απόθεμα ανερχόταν
σε €24.3 δις στο τέλος Μαρτίου 2019. Το ταμειακό απόθεμα συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών
αποθεμάτων των διαφόρων φορέων της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε €33.7 δις σύμφωνα με τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και επαρκεί για την κάλυψη των δανειακών
υποχρεώσεων της χώρας για τέσσερα χρόνια, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των εντόκων
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στα τρέχοντα επίπεδα τους ή για δύο χρόνια με την προϋπόθεση της
αποπληρωμής μέρους των εν λόγω εντόκων γραμματίων.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s την 1η Μαρτίου 2019 αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας από Β3 σε Β1, επί τη βάσει της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της συνέχισης της
εφαρμογής του ΠΕΕ, της επίτευξης ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων, την εκτίμηση για τη βιωσιμότητα
του δημοσίου χρέους μετά και την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους τον
Ιουνίο 2018 καθώς και την πρόσφατη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές. Η πιστοληπτική
αξιολόγηση της χώρας απέχει σημαντικά από την επενδυτική βαθμίδα, παρόλα αυτά, οι αναβαθμίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας, η επιτυχής ολοκλήρωση του ΤΠΟΣ και των τριών πρώτων αξιολογήσεων του ΠΕΕ,
και οι εξελίξεις στο δημοσιονομικό τομέα σε συνδυασμό με την εκλογή νέας κυβέρνησης στις εκλογές της
7ης Ιουλίου 2019, οδήγησαν σε βελτίωση της απόδοσης των 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,
κατά περίπου 235 μονάδες βάσης μεταξύ του τέλους Αυγούστου 2018, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του
ΤΠΟΣ και την 25 Ιουλίου 2019. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΔΔΗΧ εδραίωσε την πρόσβαση στις αγορές μέσω της
πραγματοποίησης επιτυχούς εκδόσεως 5ετούς ομολόγου συνολικού ύψους €2,5 δις και απόδοσης 3,6% την
29 Ιανουαρίου 2019, 10ετούς ομολόγου συνολικού ύψους €2,5 δις και απόδοσης 3,9% την 6 Μαρτίου 2019
και 7ετούς ομολόγου συνολικού ύψους €2.5 δις με απόδοση 1,9% την 16 Ιουλίου 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2017 και το 2018 ο πραγματικός
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ήταν θετικός στο 1.5% και στο 1,9% αντίστοιχα, αν και χαμηλότερος των
επίσημων προβλέψεων. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας (ΠΣ) όπως αυτό υποβλήθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2019, ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το 2019 αναμένεται
στο 2,3%, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων του ΠΕΕ,
της ανάληψης της ιδιοκτησίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και ενός ευνοϊκού εξωτερικού
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις πρόσφατες καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2019 ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το 2019 και το 2020 αναμένεται στο 2,1% και 2,2%
αντίστοιχα.
Στο δημοσιονομικό πεδίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και στη βάση της πρώτης ανακοίνωσης
της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2018, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 διαμορφώθηκε
σε 4,3% του ΑΕΠ σημαντικά υψηλότερα του στόχου του 3.5% του ΑΕΠ που έχει τεθεί στο πλαίσιο του ΠΕΕ.
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Το Δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σε 181,1% του ΑΕΠ για το 2018. Σύμφωνα με το ΠΣ το πρωτογενές
πλεόνασμα εκτιμάται στο 4,1% και 3,9% του ΑΕΠ για το 2019 και για το 2020 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις
Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Δημόσιο χρέος εκτιμάται στο 174,9% και στο 168,9% του
ΑΕΠ για το 2019 και για το 2020 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του ΠΕΕ το Δημόσιο χρέος
αναμένεται να μειωθεί κάτω του 90% του ΑΕΠ το 2060. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της (2018 Fiscal
Stability Report, Ιανουάριος 2019) εκτιμά - με την υπόθεση της συνέχισης της υλοποίησης του ΠΕΕ- ότι ο
κίνδυνος που σχετίζεται με την βραχυπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα είναι περιορισμένος εξαιτίας
της διάρθρωσης του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (δάνεια με μακρά ληκτότητα και τα οποία σε μεγάλο
ποσοστό κατέχονται από τον επίσημο τομέα), των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους όπως
αυτά αποφασίστηκαν στο Eurogroup την 21 Ιουνίου 2018, την επίτευξη σημαντικών πρωτογενών
πλεονασμάτων μέχρι τώρα και τη δέσμευση των Ελληνικών αρχών για τη συνέχιση της συγκεκριμένης
επίδοσης.
Κίνδυνοι συνεχίζουν να περιβάλουν τις βραχυπρόθεσμες εγχώριες οικονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2019 ήταν στο 17,6% από 19,8% τον Απρίλιο 2018,
σηματοδοτώντας μια πορεία αργής μείωσης υπό την προϋπόθεση της απουσίας αρνητικών εξελίξεων την
επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με τον ΠΣ, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται στο 17,8% το 2019 από 19,3% το
2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το γενικό επίπεδο τιμών (ΕνΔΤΚ) το 2018 αυξήθηκε κατά 0,8%
σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 0,2% τον Ιούνιο 2019 από 1,0% τον Ιούνιο 2018. Σύμφωνα με τις
καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεταβολή του ΕνΔΤΚ αναμένεται να διατηρηθεί
σταθερή στο 0,8% σε ετήσια βάση για το 2019 και το 2020.
Η συνεχιζόμενη απομόχλευση της Ελληνικής οικονομίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σοβαρό εμπόδιο για
την ανάκαμψη της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, δηλ. του Ιούνιου 2019, το υπόλοιπο της
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε €160,8 δις από €178,5 δις τον Ιούνιο
2018, καταγράφοντας μείωση -9,9%. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος της παραπάνω μεταβολής οφείλεται
στην μείωση του αποθέματος των NPEs. Από την άλλη πλευρά του ισοζυγίου, οι συνολικές εγχώριες
ιδιωτικές καταθέσεις ανήλθαν στα €136,9 δις τον Ιούνιο 2019 από €129,4 δις τον Ιούνιο 2018, σημειώνοντας
αύξηση 5,8%.
Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι πιο πρόσφατες
εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν από τις στατιστικές υπηρεσίες των χωρών για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
το πρώτο τρίμηνο του 2019 επιβεβαίωσαν την θετική εικόνα που είχαν επιδείξει οι πρώτες εκτιμήσεις. Παρά
την αναμενόμενη επιβράδυνση της Ευρωζώνης (EA-19), του κύριου εμπορικού τους εταίρου, που
αναμενόταν ότι θα είχε αρνητική επίδραση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τους, οι οικονομίες της ευρύτερης
Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEE) τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές από ότι
προβλεπόταν αρχικά βασιζόμενες στη σταθερή δυναμική της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, οι αυξανόμενοι
κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο και ο κίνδυνος υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας
παγκοσμίως σε συνδυασμό με την κυκλική επιβράδυνση θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις
αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
προς το τέλος 2019-2020. Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομίες στις οποίες ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία,
εξακολουθούν να είναι μεταξύ των κορυφαίων σε αναπτυξιακές επιδόσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ-28).
Σε επίπεδο χώρας, η Βουλγαρία αναμένεται να επιδείξει ένα ακόμη έτος σταθερής ανάπτυξης το 2019. Ο
ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αυξήθηκε στο 3.5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2019 από
3.1% το 2018. Η οικονομία επωφελείται από τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, την ισχυρή αύξηση των
πραγματικών μισθών, την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, μια πιο επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική, τον αυξανόμενο τουρισμό και τη βελτίωση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ. Εν τω μεταξύ,
οι προετοιμασίες για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ
ΙΙ) και στην Τραπεζική Ένωση βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν αρκετές δεσμεύσεις σχετικά με την
ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, η οποία θα πραγματοποιήσει συνολική
αξιολόγηση έξι τραπεζών στη Βουλγαρία, για την ενίσχυση της εποπτείας του μη τραπεζικού
χρηματοπιστωτικού τομέα, την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο πλαίσιο της αφερεγγυότητας (insolvency
framework), την ενδυνάμωση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη βελτίωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών
επιχειρήσεων.
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Στην Κύπρο, οι αναπτυξιακές προοπτικές υποχωρούν προς πιο διατηρήσιμα επίπεδα το 2018-2019.
Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 3.4% σε ετήσια βάση το
πρώτο τρίμηνο του 2019 συγκριτικά χαμηλότερο από 3.9% το 2018. Η οικονομική δραστηριότητα
υποστηρίζεται από τη συνεχή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την βελτίωση των συνθηκών στην αγορά
εργασίας, την περαιτέρω σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων, την επίδραση της δημοσιονομικής
χαλάρωσης και έναν αριθμό οικιστικών και τουριστικών κατασκευαστικών έργων που είναι σε εξέλιξη και
υποστηρίζονται από το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα». Η εκκαθάριση της Κυπριακής Συνεργατικής
Τράπεζας (Cyprus Co-operative Bank - CCB) και οι πωλήσεις των NPEs μείωσαν το δείκτη NPEs στο 30.3% το
Δεκέμβριο του 2018 από 43.7% το Δεκέμβριο του 2017. Η περαιτέρω πρόοδος στο θέμα της μείωσης των
NPEs εξαρτάται από την εφαρμογή του σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», ένα σχέδιο κρατικής επιδότησης που θεσπίστηκε
από την κυβέρνηση για να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών, καθώς και από την εφαρμογή των
μεταρρυθμισμένων πλαισίων αφερεγγυότητας και κατασχέσεων. Στα τέλη του Απριλίου 2019, η Κύπρος
πραγματοποίησε την έκδοση ενός νέου 30ετές ομολόγου για πρώτη φορά στην ιστορία της σε σχετικά
χαμηλή απόδοση επιδεικνύοντας την αδιάλειπτη ικανότητα χρηματοδότησής της. Επί του παρόντος, μόνο
ο οίκος Moody’s - ανάμεσα στους κύριους οίκους αξιολόγησης (Standard & Poors , Fitch and DBRS) κατέταξε την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα (βρίσκεται στο
Ba2).
Έχοντας αναπτυχθεί κατά 4.3% το 2018, με τον ταχύτερο ρυθμό τα τελευταία δέκα χρόνια, η οικονομία της
Σερβίας επιβραδύνθηκε στο 2.5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2019 και αναμένεται να
επιβραδυνθεί στο 3.5% το 2019, εξαιτίας των αρνητικών επιδράσεων στη βάση υπολογισμού (negative base
effects) του ΑΕΠ λόγω της εξαιρετικής απόδοσης των τομέων της γεωργίας και της ενέργειας κατά το
προηγούμενο έτος και των προκλήσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να
παραμείνει η βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση πιθανότατα θα
υποστηριχθεί περαιτέρω από την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος ως αποτέλεσμα της ανόδου των
μισθών και των αυξήσεων των συντάξεων. Η προγραμματισμένη αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε
συνδυασμό με τη διατήρηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), αναμένεται να διατηρήσει τις
συνολικές επενδύσεις ισχυρές. Ωστόσο, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να έχουν αρνητική συμβολή.
Επίσης, το νέο μη χρηματοδοτικό συμβουλευτικό πρόγραμμα του ΔΝΤ διάρκειας 30μηνών με τη μορφή του
μέσου συντονισμού πολιτικής (Policy Coordination Instrument– PCI) έχει τεθεί σε εφαρμογή, βοηθώντας τη
χώρα στη συνέχιση των διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων και αποτελώντας πολύτιμο οδηγό για
τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Τέλος, τον Ιούνιο 2019, για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια,
η Σερβία πραγματοποίησε την έκδοση ενός νέου 10ετές ομολόγου σε Ευρώ συνολικού ύψους €1 δις και
απόδοσης 1.6%.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι
και παράγοντες αβεβαιότητας στην Ελλάδα σχετίζονται με: (α) την τήρηση των θεσμοθετημένων
μεταρρυθμίσεων και την απρόσκοπτη εφαρμογή των ήδη συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων και
ιδιωτικοποιήσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι και τα ορόσημα της περιόδου εποπτείας της χώρας μετά τη
λήξη του προγράμματος, (β) την επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων, των δημοσιονομικών και των σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση μέτρων, τα οποία
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ και του ΠΕΕ, (γ) την δυνατότητα προσέλκυσης
νέων επενδύσεων στη χώρα, και (δ) τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες στην εγγύς ή ευρύτερη
περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της διατήρησης ενός οικονομικού περιβάλλοντος
χαμηλών/αρνητικών επιτοκίων και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από μια επιβράδυνση της
περιφερειακής ή/και παγκόσμιας οικονομίας. Η επέλευση αυτών των κινδύνων θα μπορούσε να έχει
αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα, στη κεφαλαιακή επάρκεια και στην κερδοφορία των Ελληνικών
τραπεζών. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη την άμεση και έμμεση έκθεση του στον πιστωτικό κίνδυνο του
Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα, αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), στο
σενάριο της πραγματοποίησης εξόδου χωρίς την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πώς θα διαμορφωνόταν
η μεταξύ τους εμπορική σχέση, δε θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και συνεπώς η επιβολή τελωνειακών
δασμών και άλλων κανονιστικών ελέγχων θα χρειαστεί να εφαρμοστεί άμεσα μετά την έξοδο. Οι βασικοί
κίνδυνοι για την Ελλάδα σχετίζονται κυρίως με α) το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αγαθών και
υπηρεσιών μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασίλειου και β) την επίπτωση στον Προϋπολογισμό της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε μία πιθανή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μπορεί να υπάρξει κίνδυνος σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια για την Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο
του ΠΕΕ, η κινητοποίηση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των εγχώριων
επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η προσέλκυση διεθνών και εγχώριων κεφαλαίων και η
υιοθέτηση ενός εξωστρεφούς οικονομικού αναπτυξιακού προτύπου θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις
προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού
περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την επιστροφή της χώρας σε πορεία
ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.
Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31 Δεκεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε €655.799.629,50, διαιρούμενο
σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι
οποίες αντιπροσωπεύαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (Grivalia) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €164.848.663,17, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό
κεφάλαιο της Grivalia, και κατά ποσό €32.458.933,29, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους
στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβλήθηκε από
€0,30 σε €0,23. Μετά τις εν λόγω αυξήσεις, την 30 Ιουνίου 2019 το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της
Τράπεζας ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €853.107.225,96 και διαιρείται σε
3.709.161.852 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές
είναι ονομαστικές, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Την 30 Ιουνίου 2019, ο
αριθμός των μετοχών της Eurobank που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στα συνήθη πλαίσια
των δραστηριοτήτων τους ήταν συνολικά 4.240.984 (31 Δεκεμβρίου 2018: 1.194.032) (σημείωση 26 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).
Τέλος, την 30 Ιουνίου 2019, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας που κατείχε
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται)
σε 1,40%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, τα δικαιώματα ψήφου που
αντιστοιχούν στις μετοχές του ΤΧΣ υπόκεινται σε περιορισμούς 4.
Μερίσματα
Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 και σε συνδυασμό με το άρθρο 159 του Εταιρικού Νόμου
4548/2018, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος. Βάσει του άρθρο 10 παρ. 3 του Νόμου 3864/2010 «Περί
ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», για όσο διάστημα το ΤΧΣ συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας, το ποσό των μερισμάτων που ενδέχεται να διανεμηθούν στους μετόχους της
Τράπεζας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% των κερδών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 161 παρ. 2
του εταιρικού νόμου 4548/2018.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΤΓΣ)
την 10 Ιουλίου 2018, για θητεία τριών ετών, η οποία θα λήξει την 10 Ιουλίου 2021, παρατεινόμενη μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η ΤΓΣ για το έτος 2021.
Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Νικόλαου Καραμούζη, να
αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας στο τέλος Μαρτίου 2019, το Δ.Σ.
κατά τις συνεδριάσεις του την 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2019 όρισε τον κ. Γεώργιο Ζανιά ως νέο μη
εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση και με θητεία ίση με το υπόλοιπο
της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.
Επιπλέον, κατόπιν της παραίτησης της κας Lucrezia Reichlin, με ισχύ από την 1 Απριλίου 2019, το Δ.Σ. της
Τράπεζας αποφάσισε την 1 Απριλίου 2019 τη μη αντικατάστασή της και τη συνέχιση της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της Τράπεζας από το Δ.Σ. χωρίς την αντικατάστασή της.
4

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΤΧΣ ως κατόχου κοινών μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και τη
Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) περιλαμβάνονται στον Κώδικα και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.

€ = Ευρώ

εκατ. = εκατομμύρια

δις = δισεκατομμύρια

Σελίδα 15 από 19

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΕΓΣ) κατά τη συνεδρίαση της την 5
Απριλίου 2019 ενέκρινε την εκλογή του κ. Νικολάου Μπέρτσου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού
μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας, η θητεία του οποίου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών
του Δ.Σ. Την ίδια ημέρα (5 Απριλίου 2019) το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό
Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών
και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..
Τέλος, σε συνέχεια της υποβολής της παραίτησης από το Δ.Σ. της Τράπεζας της κας Αικατερίνη Μπερίτση,
εκπροσώπου του Τ.Χ.Σ. στο Δ.Σ. της Τράπεζας, με ισχύ από την 15 Ιουλίου 2019, το Δ.Σ. της Τράπεζας
αποφάσισε την 31 Ιουλίου 2019 την ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Κωνσταντίνου
Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, και τον ορισμό του
ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως
επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
Το Δ.Σ. της Τράπεζας αναφέρεται στη σημείωση 33 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα
βιογραφικά σημειώματα των μελών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eurobank (www.eurobank.gr).
Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Την 30 Ιουνίου 2019, τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Ομίλου και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα για
το πρώτο εξάμηνο 2019 με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) και τις εταιρείες που ελέγχονται ή
ελέγχονται από κοινού από ΒΜΔ είναι: αμοιβές €3,8 εκατ., απαιτήσεις €6,7 εκατ., υποχρεώσεις €21,8 εκατ.,
ληφθείσες εγγυήσεις €0,03 εκατ., δοθείσες εγγυήσεις €0,01 εκατ., καθαρά έξοδα €4,4 εκατ. (που
σχετίζονται κυρίως με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Grivalia Management Company Α.Ε.) και (β)
με τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες είναι: απαιτήσεις €30,3 εκατ., υποχρεώσεις €62,3 εκατ., καθαρά
έξοδα €12,3 εκατ.
Την ίδια ημερομηνία, τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Τράπεζας και τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα/έξοδα
για το πρώτο εξάμηνο 2019 με (α) τα ΒΜΔ και τις εταιρείες που ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από
ΒΜΔ είναι: αμοιβές €3,5 εκατ., απαιτήσεις €6,7 εκατ., υποχρεώσεις €13,3 εκατ., ληφθείσες εγγυήσεις €0,03
εκατ., δοθείσες εγγυήσεις €0,01 εκατ., καθαρά έξοδα €4,34 εκατ., (β) με τις συγγενείς εταιρείες και
κοινοπραξίες είναι: απαιτήσεις €16,0 εκατ., υποχρεώσεις €60,1 εκατ., καθαρά έξοδα €8,6 εκατ. και γ) με τις
θυγατρικές εταιρείες είναι: απαιτήσεις €2.305 εκατ. υποχρεώσεις €3.146 εκατ., δοθείσες εγγυήσεις €1.380
εκατ., καθαρά έξοδα €17,3 εκατ. Τα σημαντικότερα υπόλοιπα5 των συναλλαγών της Τράπεζας με (α) τις
θυγατρικές της και (β) τις συγγενείς της εταιρείες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
€ εκατ.

Απαιτήσεις

A. Θυγατρικές
Eurobank Ergasias Leasing A.E.

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Έξοδα

Εγγυήσεις (Καθαρό
Ποσό)

757

8

8

(0)

1

24

2

(1)

-

495

2

5

(0)

200

2

14

5

(18)

-

0

3

0

(3)

-

1

31

1

(1)

-

Eurobank Bulgaria A.D.

5

619

1

(9)

-

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

1

0

3

(0)

-

ERB New Europe Holding B.V.

-

163

-

(0)

-

76

1,332

3

(12)

45

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

759

502

8

(6)

942

Hellenic Post Credit Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Πιστώσεων

129

29

0

(0)

-

-

210

-

(0)

-

5

18

10

(19)

-

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Eurobank Factors Α.Ε.Π.Ε.Α.
Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από
Δάνεια και Πιστώσεις
Be Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών
και Παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών
Eurobank A.D. Beograd

Eurobank Cyprus Ltd

Piraeus Bank Bulgaria A.D.

1

B. Συγγενείς
Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

5

Υπερβαίνουν το ποσό €100 εκατ. σε στοιχεία ενεργητικού / παθητικού ή €1 εκατ. σε έσοδα / έξοδα για συναλλαγές της
Τράπεζας με τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.
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Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών
του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Επιπλέον πληροφορίες παρουσιάζονται στη
σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και στη σημείωση 29 των οικονομικών
καταστάσεων της Τράπεζας.

Γεώργιος Ζανιάς
Πρόεδρος

Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος

28 Αυγούστου 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ορισμοί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της European Securities and Markets Authority (ESMA) οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης
του πρώτου εξαμήνου 2019:

α) Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που
επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος
της υπό εξέταση περιόδου,
β) Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων
αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου,
γ) Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των
καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες
αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου,
δ) Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη
βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο
αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη
συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης
περιόδου),
ε) Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και
προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου,
στ) Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα
χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της
υπό εξέταση περιόδου,
ζ) Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα,
η) Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ εξόδων αναδιάρθρωσης: Τα καθαρά κέρδη
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, μετά από φόρο,
θ) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) - στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις
από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης
είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα,
παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις
για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως
αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο
κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση,
ι) Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ
προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου,
ια) NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της
επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών,
ιβ) Δείκτης Κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που
σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο τέλος
της υπό εξέταση περιόδου,
ιγ) Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) - Κόστος
Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της
υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων
από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του
προηγούμενου έτους),

€ = Ευρώ

εκατ. = εκατομμύρια

δις = δισεκατομμύρια

Σελίδα 18 από 19

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ορισμοί των δεικτών κεφαλαίου που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο και οι οποίοι
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του πρώτου εξαμήνου 2019:
α) Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών
εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την
εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το
σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι
το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση
τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας
υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς,
β) Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών
μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ. 2395/2017 με την
εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το
σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA),
γ) Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών
κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013
και Αρ.2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του
σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
Πηγή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά δεδομένα και μεγέθη όπως προέρχονται από τις
ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2019
και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επιπλέον,
περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από τα εσωτερικά συστήματα πληροφόρησης, σύμφωνες
με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου, όπως οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τους δύο
κύριους τομείς αναφοράς δραστηριοτήτων του Ομίλου α) Ελληνικές Δραστηριότητες, οι οποίες
ενσωματώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προερχόμενες από τη Τράπεζα και τις ελληνικές
θυγατρικές και β) Διεθνείς Δραστηριότητες, οι οποίες ενσωματώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
προερχόμενες από τις τράπεζες και τις τοπικές θυγατρικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία,
Σερβία, Κύπρο και Λουξεμβούργο (σχετική αναφορά στη σελίδα 6).
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εκατ. = εκατομμύρια
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III. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
(επί των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων)

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100
Φαξ:
+30 210 60 62 111

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο ενδιάμεσο ενοποιημένο Ισολογισμό της Τράπεζας
Eurobank Ergasias A.E. (η «Τράπεζα») της 30 Ιουνίου 2019 και τις σχετικές
ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και Συνολικού Αποτελέσματος,
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης των άρθρων 5 και 5α
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34
«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Επισκόπησης (Δ.Π.Α.Ε.) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην
υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από
τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και συνεπώς δε μας δίνει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα
τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Ορκωτοί Ελεγκτές
ΓΕΜΗ 001352601000
www.kpmg.com/gr

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα
μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2019 δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξάμηνης έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 5α του Ν. 3556/2007,
σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα 30 Αυγούστου 2019
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

3.311
3.056
119
2.351
35.828
7.097
211
787
1.113
419
4.861
2.092
1.150
62.395

1.924
2.307
43
1.871
36.232
7.772
113
353
316
183
4.916
1.934
20
57.984

21
22
14
23
24
25

1.250
6.639
2.736
41.344
2.762
1.265
55.996

2.050
6.376
1.893
39.083
2.707
844
52.953

26
26

852
8.053
(2.548)
42
6.399

655
8.055
(3.721)
42
5.031

62.395

57.984

Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Προνομιούχοι τίτλοι
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

14
15
16
18
19
19
31
12
20
15

27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.

Σελίδα 1

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019
2018
Σημείωση
€ εκατ.
€ εκατ.
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες
Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα

7
8
31
16
12,31

9

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και
εξόδων αναδιάρθρωσης
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Αναλογία κερδών από επενδύσεις σε συγγενείς
εταιρείες και κοινοπραξίες

10
11
11
18

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος

12

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Καθαρές ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

13

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους

Τρίμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

685
134
22
(6)
44
33
912

711
133
5
11
46
7
913

342
71
19
(6)
32
31
489

356
72
2
3
22
6
461

(442)

(436)

(224)

(217)

470

477

265

244

(348)
(17)
(81)

(337)
(4)
(44)

(183)
(11)
(75)

(170)
(2)
(8)

3

27

2

15

27

119

(2)

79

2

(37)

8

(29)

29

82

6

50

(3)

(46)

(0)

(49)

26

36

6

1

€

€

€

€

Κέρδη ανά μετοχή
-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

6

0,01

0,02

0,00

0,00

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

6

0,01

0,04

0,00

0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.

Σελίδα 2

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος
Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
Καθαρά κέρδη

26

Τρίμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

36

6

1

Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση:
Ποσά που αναταξινομήθηκαν ή ενδέχεται να αναταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους
Χρεωστικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση
- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους (σημ. 16)
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους
Συναλλαγματικές διαφορές
- συναλλαγματικές διαφορές δραστηριοτήτων εξωτερικού
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, λόγω πώλησης
δραστηριοτήτων εξωτερικού (σημ. 13)

1
(11)

(10)

11
(7)

4

447
(216)

231

(49)
(35)

(84)

1

Συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
- μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιρειών
και κοινοπραξιών, μετά από φόρους
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο που αναλογεί στους μετόχους:
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(10)

1
(5)

314
(102)

(4)

212

0

6
(3)

3

12
(15)

(3)

(5)

0

1

34

24

0

0

34

29

37

37

(28)

(28)

23

23

(12)

(12)

259

(84)

231

17

288
(3)
285

(48)
0
(48)

237
237

22
(4)
18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Επίπτωση υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018, αναμορφωμένο
Καθαρά κέρδη
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το εξάμηνο
που έληξε την 30 Ιουνίου 2018

Μετοχικό
κεφάλαιοκοινές
μετοχές
€ εκατ.

Υπέρ
το άρτιο
€ εκατ.

655
655
-

8.055
8.055
-

8.005
9
8.014
(84)

(10.561)
(1.094)
(11.655)
36
-

-

-

(84)

-

-

-

-

-

(0)

Μετοχικό
κεφάλαιοΕιδικά Αποτελέσματα προνομιούχες Προνομιούχοι Δικαιώματα
αποθεματικά
εις νέον
μετοχές
τίτλοι
τρίτων
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

950
950
-

43
43
-

3
(0)
3
0
0

36

-

-

0

(48)

-

(950)

-

-

(950)

-

-

-

-

(1)

(1)

(1)

-

(0)
0

-

-

(2)
-

(2)
(1)

(0)

(1)

-

(0)
(0)

(950)

(1)
(1)

(3)

(1)
(955)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018

655

8.054

7.930

(11.619)

-

42

0

5.062

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά κέρδη
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το εξάμηνο
που έληξε την 30 Ιουνίου 2019
Συγχώνευση με την Grivalia Properties A.E.E.A.Π.
(σημ. 31)
(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών (σημ. 26)
Πληρωμή μερίσματων προνομιούχων τίτλων, μετά
από φόρους

655
-

8.055
-

7.797
259

(11.518)
26
-

-

42
-

0
0
-

5.031
26
259

-

-

259

26

-

-

0

285

197
(0)

(2)

-

890
(1)

-

-

-

1.087
(3)

197

(2)

-

(1)
888

-

-

-

(1)
1.083

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019

852

8.053

8.056

(10.604)

-

42

0

6.399

Σημ. 26

Σημ. 26

Σημ. 24

Σημ. 27

Εξαγορά προνομιούχων μετοχών
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές
με δικαιώματα τρίτων
Mεταβολές των ποσοστών συμμετοχής
σε θυγατρικές εταιρείες
(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών
Πληρωμή μερίσματων προνομιούχων τίτλων και
επαναγορά μετά από φόρους

7.150
(1.085)
6.065
36
(84)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημείωση

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Προσαρμογές για:
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και
απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης, προβλέψεις και έξοδα αναδιάρθρωσης
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Αποτελέσματα από πιστωτικούς τίτλους
Λοιπές προσαρμογές

10
11
9
29
24
31

Μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε τίτλους εμπορικού χαρτοφυλακίου
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων
Απόκτηση θυγατρικών και της Grivalia, μετά από αποκτηθέντα ταμειακά διαθέσιμα
Απόκτηση συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Πώληση θυγατρικών, μετά από πωληθέντα ταμειακά διαθέσιμα
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους,
συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(Αποπληρωμές)/ εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους
Επιστροφή κεφαλαίου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους κατόχους προνομιούχων τίτλων
(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών
Εξαγορά προνομιούχων μετοχών, μετά από έξοδα
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

31
18
17

24
29
27
24

Επίπτωση διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

119

348
98
59
10
38
(33)
547

337
48
31
(73)
35
(29)
468

(69)
(76)
(542)
(584)
144
(137)

(116)
(37)
104
(410)
26
(202)

(742)
1.160
(14)
(860)
(10)
(323)

(3.671)
2.545
(91)
(1.852)
(8)
(1.392)

(50)
13
1.327
450
(1)
8

(55)
33
626
(7)
(93)

4
1.751

17
521

18
(20)
(2)
(3)
(7)
0

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) μη συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) μη συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) μη συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επίπτωση διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από μη
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

27

0

1.421

(51)

-

(104)
1
(51)

29
29

776
50
(1)
(1)
(4)
820

1.949
3.370

0
(154)
2.143
1.938

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________
1.

________________________

Γενικές πληροφορίες

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η «Τράπεζα») και οι θυγατρικές της εταιρείες (ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους τομείς τραπεζικής
ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων, treasury και κεφαλαιαγορών καθώς και στη παροχή
άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στις περιοχές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οι εν λόγω ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28 Αυγούστου 2019. Η
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Aνεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή περιλαμβάνεται στην
ενότητα ΙΙΙ της Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019.

2.

Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές

Οι εν λόγω συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι
συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν
αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο. Εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε ευρώ έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο
εκατομμύριο.
Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόστηκαν σ’ αυτές τις ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
είναι συνεπείς με εκείνες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω.
Εκτιμήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), η
οποία κρίθηκε ως κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας τα ακόλουθα:
α) Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες που
έχει σημαντική παρουσία. Ειδικότερα, το 2019, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (η βασική αγορά του
Ομίλου) αναμένεται να ανέλθει σε 2,1%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου 2019 (2018: 1,9%
σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)). Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου
Οικονομικών, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2019 ήταν 17,6% (Απρίλιος 2018: 19,8%) και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2018
ανήλθε σε 4,3% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθερότητας για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 είναι 4,1% του
ΑΕΠ.
Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) τον Αύγουστο του 2018, η
Ελλάδα εντάχθηκε σε πρόγραμμα Ενισχυμένης Εποπτείας (ΕΕ), η οποία προβλέπει τριμηνιαίες αξιολογήσεις. Μέχρι τώρα, η Ελλάδα
έχει ολοκληρώσει τις τρεις πρώτες διαδοχικές αξιολογήσεις, η τελευταία εκ των οποίων ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου 2019. Η
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου 2019. Την 5 Απρίλιου 2019, το Eurogroup ενέκρινε την
καταβολή ποσού € 970 εκατ. από την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης χρέους που είναι συνδεδεμένα με την υλοποίηση του
προγράμματος ΕΕ. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Ελληνικό Δημόσιο εδραίωσε την πρόσβαση στις αγορές μέσω της
πραγματοποίησης επιτυχούς εκδόσεως 5ετούς ομολόγου την 29 Ιανουαρίου 2019 συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 3,6%,
10ετούς ομολόγου την 6 Μαρτίου 2019 συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 3,9% και 7ετούς ομολόγου την 16 Ιουλίου 2019
συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 1,9%.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι και οι παράγοντες
αβεβαιότητας στην Ελλάδα σχετίζονται με (i) την τήρηση των θεσμοθετημένων μεταρρυθμίσεων και την απρόσκοπτη εφαρμογή των
ήδη συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι και τα ορόσημα της περιόδου εποπτείας
της χώρας μετά τη λήξη του προγράμματος, (ii) την επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων, των δημοσιονομικών και των σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση μέτρων, τα οποία συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των
αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ και του προγράμματος ΕΕ, (iii) τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων στη χώρα και (iv) τις
γεωπολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες στην εγγύς ή ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της
διατήρησης ενός οικονομικού περιβάλλοντος χαμηλών/αρνητικών επιτοκίων και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από μια
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επιβράδυνση της περιφερειακής και/ή της παγκόσμιας οικονομίας. Η επέλευση των ανωτέρω κινδύνων θα μπορούσε να έχει
αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα, στην κεφαλαιακή επάρκεια και στην κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών. Ο Όμιλος
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνοντας
υπόψη την άμεση και έμμεση έκθεσή του στον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Η συγχώνευση με τη Grivalia τον Μάιο του 2019 ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Eurobank οδηγώντας τους δείκτες
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) και CET1 σε 18,4% και 15,9% αντίστοιχα την 30 Ιουνίου 2019. Τα καθαρά κέρδη που
αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε € 26 εκατ. (€ 90 εκατ. καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ εξόδων
αναδιάρθρωσης ποσού € 61 εκατ., μετά φόρου) για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Επιπλέον, η Τράπεζα εξάλειψε την χρηματοδότηση
από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – ELA) στο τέλος Ιανουάριου 2019. Το πρώτο
εξάμηνο του 2019, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 2,2 δις (εκ των οποίων € 1,1 δις συνδέεται με την απόκτηση της
Piraeus Bank Bulgaria) και ανήλθαν σε € 41,3 δις (31 Δεκεμβρίου 2018: € 39,1 δις), βελτιώνοντας τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις
(L/D) του Ομίλου σε 86.5% την 30 Ιουνίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 92,6%).
γ) Στο τέλος του Ιουνίου 2019, η Τράπεζα σύναψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και
χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine and junior notes) μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων λογιστικής αξίας
προ προβλέψεων περίπου € 2 δις (Project Pillar, αποτελούμενη κυρίως από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (Non Performing
Exposures - NPEs)), η οποία αντιπροσωπεύει το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου της
Τράπεζας για την εξυγίανση του ισολογισμού της (σημείωση 15). Στις 30 Ιουνίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
συναλλαγή, το υπόλοιπο των NPEs στο αποσβέσιμο κόστος του Ομίλου μειώθηκε σε € 14,3 δις οδηγώντας τον δείκτη NPE σε 32,8%
(31 Δεκεμβρίου 2018: 37%). Στο προσεχές διάστημα, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των δύο εναπομενουσών
ενεργειών του σχεδίου της, ειδικότερα, α) την πώληση του 20% των mezzanine και junior notes μιας τιτλοποίησης μεικτού
χαρτοφυλακίου ΝPEs λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου € 7,5 δις (Project Cairo) και β) την πώληση της πλειοψηφίας των
μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της Eurobank, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («FPS»), η
οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων (Project Europe) (σημείωση 24).
Εκτίμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες που σχετίζονται με την επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης
και της ρευστότητας του Ομίλου, καθώς επίσης και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του σχεδίου επιτάχυνσης της
μείωσης των NPEs, έκρινε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (going concern).
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (ΕΔΔΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019:
ΔΠΧΑ 9, Τροποποίηση- Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα
Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 προκειμένου να επιτρέψει την επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό
μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος
που προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει αποζημίωση από το άλλο μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, τα εν λόγω
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού μπορούν τώρα να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση που προκάλεσε την
πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξάρτητα από το ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη
λήξη. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού να μην πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI),
και επομένως να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και το λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 9. Συγκεκριμένα, όταν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται χωρίς
αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών
ταμειακών ροών και των τροποποιημένων ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης του ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η
επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος
(φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την ΕΔΔΠΧΑ 23.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες, ανάλογα
με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια
φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής
πληροφορίας.
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει
να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν
είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα
αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα την
άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το μοναδικό πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας που ακολουθεί μια σταθμισμένη
προσέγγιση πιθανοτήτων).
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων χειρισμών φόρων θα πρέπει να
επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ.
ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του
δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).
ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις
Το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός
ισολογισμού για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές
ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17.
Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αφορά κυρίως την έννοια του ελέγχου. Το νέο πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις
από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με βάση το κατά πόσο η χρήση ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται από
τον πελάτη. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πελάτης έχει:
-

Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου, και
Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου

Το ΔΠΧΑ 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της
«υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος
σύμβασης που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο αποτελείται από το ποσό της
υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της
μίσθωσης αφαιρουμένων τυχόν κινήτρων προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης και
αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες
αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την
διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί.
Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται
από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από
μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν
απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. O λογιστικός
χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16.
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Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16
Ο Όμιλος εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος έχει επιλέξει την τροποποιημένη αναδρομική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και συνεπώς η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναπροσαρμόστηκε.
Κατά τη μετάβαση, ο Όμιλος έκανε χρήση της πρακτικής λύσης που είναι διαθέσιμη για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 να μην
επαναξιολογήσει κατά πόσο μια σύμβαση αποτελεί ή περιέχει μίσθωση. Συνεπώς, οι υφιστάμενες συμβάσεις που είχαν ταξινομηθεί
προηγουμένως ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως τα ATMs, τα ΑPSs και οι υπηρεσίες εκτυπώσεων δεν ταξινομήθηκαν ως
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, ενώ ο ορισμός που παρατίθεται στο ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που
συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, ο Όμιλος ως μισθωτής αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης
μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις από μισθώσεις στον ισολογισμό, τα οποία επιμετρώνται αρχικά στην παρούσα
αξία των μελλοντικών μισθωμάτων.
Ο Όμιλος εφάρμοσε αυτή την αρχική επιμέτρηση σε όλες τις μισθώσεις, εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή
μικρότερη, και των μισθώσεων χαμηλής αξίας (δηλ. μικρότερης των € 5.000), κάνοντας χρήση των σχετικών εξαιρέσεων για τις
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Ο Όμιλος επίσης
υιοθέτησε την πρακτική λύση να μην διαχωριστούν τα στοιχεία που δεν πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης από αυτά που τον
πληρούν.
Κατά την εφαρμογή της τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης, ο Όμιλος χρησιμοποίησε τις παρακάτω κύριες εκτιμήσεις και
παραδοχές:






Προκειμένου να καθοριστεί η περίοδος μίσθωσης των μισθώσεων στις οποίες ο Όμιλος είναι ο μισθωτής, περιλαμβανόμενων
και των μισθώσεων αορίστου διάρκειας, ελήφθησαν υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και συνθήκες, όπως οι μελλοντικές
ανάγκες στέγασης και η αναμενόμενη χρήση, και ασκήθηκε κρίση. Επιπροσθέτως, ελήφθησαν υπόψη δικαιώματα για επέκταση
ή λήξη της μίσθωσης τα οποία θεωρείται κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές θα επανεξετάζονται σε
τακτική βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις επιμετρήθηκε χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού κατά την
ημερομηνία της μετάβασης, καθώς το επιτόκιο που εμπεριέχεται στις μισθώσεις δεν μπορούσε να καθοριστεί εύκολα. Για την
Τράπεζα και τις Ελληνικές θυγατρικές («δραστηριότητες στην Ελλάδα»), το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού πρόκυψε από την
εκτιμώμενη καμπύλη αποδόσεων των καλυμμένων ομολόγων, η οποία δημιουργείται με βάση τις παρατηρήσιμες αποδόσεις
των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, το σταθμισμένο επιτόκιο προεξόφλησης ήταν
2,6%. Για τις θυγατρικές στο εξωτερικό, το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού καθορίστηκε ανά χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικές τοπικές συνθήκες. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για το καθορισμό των υποχρεώσεων από
μισθώσεις θα επαναϋπολογίζεται σε τακτική βάση, χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένα δεδομένα.
Οι ισχύοντες φόροι, ΦΠΑ και χαρτόσημα εξαιρέθηκαν από το πεδίο υπολογισμών του ΔΠΧΑ 16.

Την 1 Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού € 358 εκατ. και ισόποσες
υποχρεώσεις από μισθώσεις, οι οποίες προκύπτουν από μισθώσεις ακινήτων και οχημάτων, χωρίς επίπτωση στα ίδια κεφάλαια. Η
επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, η οποία προκύπτει κατά κύριο λόγο από την αύξηση στα σταθμισμένα στοιχεία
ενεργητικού, είναι μια μείωση περίπου κατά 13 μονάδες βάσης στο Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1)
εφαρμόζοντας τις μεταβατικές εποπτικές διατάξεις (-10 μονάδες βάσης περίπου στο Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).
Σημειώνεται ότι € 132 εκατ. από τα προαναφερόμενα δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και από τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώσεις αφορούσαν ακίνητα που μισθώνονταν από την Grivalia. Κατόπιν της συγχώνευσης της
Eurobank με την Grivalia (σημ. 31), τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις αποαναγνωρίστηκαν εντός του δεύτερου
τριμήνου του 2019, καθώς τα σχετικά ακίνητα μετατράπηκαν σε ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.
Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, ο Όμιλος, ενεργώντας ως μισθωτής, εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση
των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού
επιμετράται στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης, όπως
καθορίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις.
Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται
προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό
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υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετράται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα. Για την περίοδο
που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, το έξοδο αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης ήταν € 21 εκατ. και το έξοδο τόκων που
αναγνωρίστηκε επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις ήταν € 3 εκατ.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις, όπως γνωστοποιήθηκαν
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, και των υποχρεώσεων από
μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16:
€ εκατ.
Μη ακυρώσιμα πληρωτέα λειτουργικά μισθώματα σύμφωνα με το ΔΛΠ 17
Συν: Μελλοντικά συμβατικά πληρωτέα μισθώματα (πέραν της μη ακυρώσιμης
περιόδου)
Σύνολο μελλοντικών συμβατικών πληρωτέων λειτουργικών μισθωμάτων
Συν: Επανεκτίμηση της μισθωτικής περιόδου (1)
Προσαρμοσμένες συνολικές δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
την 31 Δεκεμβρίου 2018
Μείον: Εξαιρούμενες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις χαμηλής
αξίας
Μείον: Εξαίρεση χαρτοσήμου, ΦΠΑ και των λοιπών φόρων από τα πληρωτέα
μισθώματα
Μη προεξοφλημένες υποχρέωσεις από μισθώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2018
Μείον: Επίπτωση προεξόφλησης των υποχρέωσεων από μισθώσεις
χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού την 1 Ιανουαρίου 2019
Σύνολο υποχρέωσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε την 1
Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
(1)

134
206
340
109
449
(5)
(20)
424
(66)
358

Η επανεκτίμηση των συνολικών μελλοντικών συμβατικών πληρωτέων μισθωμάτων περιλαμβάνει κυρίως:
α) συμβάσεις που λήγουν εντός του 2019 αλλά ο Όμιλος αναμένει να τις ανανεώσει και έχει επαναπροσδιορίσει την περίοδο μίσθωσης τους,
β) συμβάσεις αορίστου διάρκειας για τις οποίες ο Όμιλος έχει καθορίσει την περίοδο που αναμένει να χρησιμοποιήσει το μισθωμένο στοιχείο
ενεργητικού, και
γ) επαναξιολόγηση των δικαιωμάτων επέκτασης και λήξης.

Δεν υπήρξε επίπτωση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις μισθώσεις όπου ο Όμιλος είναι ο εκμισθωτής.
Επικαιροποίηση βασικής λογιστικής αρχής - Μισθώσεις
(i) Λογιστική για μισθώσεις όταν ο Όμιλος είναι ο μισθωτής
Όταν ο Όμιλος καθίσταται ο μισθωτής σε μια μίσθωση, αναγνωρίζει μια υποχρέωση από μισθώσεις και ένα αντίστοιχο δικαίωμα
χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού κατά την έναρξη της περιόδου της μίσθωσης, μόλις ο Όμιλος αποκτήσει τον έλεγχο της
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στις λοιπές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων
ενεργητικού στα ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις επιμετρώνται με βάση την παρούσα αξία των
μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, τα οποία προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας ένα
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού. Ο τόκος - έξοδο επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις παρουσιάζεται στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού αναγνωρίζεται αρχικά σε ποσό ίσο με την υποχρέωση από μισθώσεις και
προσαρμόζεται για προπληρωμές μισθωμάτων, αρχικές άμεσες δαπάνες ή κίνητρα που ελήφθησαν για τη σύναψη των μισθώσεων.
Μεταγενέστερα, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης
ή της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, εάν αυτή είναι μικρότερη, και οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στα
λειτουργικά έξοδα.
Όταν μια μίσθωση περιέχει δικαιώματα επέκτασης ή λήξης τα οποία ο Όμιλος θεωρεί κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι θα εξασκηθούν, τα
αναμενόμενα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ή το κόστος της πρόωρης λήξης περιλαμβάνονται στα πληρωτέα μισθώματα που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποχρέωσης από μισθώσεις.
(ii) Λογιστική για μισθώσεις όταν ο Όμιλος είναι ο εκμισθωτής
Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας μίσθωσης, ο Όμιλος, ενεργώντας ως εκμισθωτής, ταξινομεί κάθε μίσθωσή του είτε ως
λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Κατά την ημερομηνία έναρξης, ο Όμιλος αποαναγνωρίζει τη λογιστική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που τελούν
υπό χρηματοδοτική μίσθωση και αναγνωρίζει απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση καθώς και κέρδος ή
ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων από την αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και την αναγνώριση της καθαρής
επένδυσης στη μίσθωση. Η καθαρή επένδυση στη μίσθωση υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων με
παρόμοιο τρόπο όπως και για τον μισθωτή.
Μετά την ημερομηνία έναρξης, ο Όμιλος αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό έσοδο κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου βάσει
μεθόδου που αντικατοπτρίζει μια σταθερή περιοδική απόδοση πάνω στην καθαρή επένδυση του εκμισθωτή στη μίσθωση. Ο Όμιλος
αναγνωρίζει επίσης έσοδο από μεταβλητές καταβολές που δεν περιλαμβάνονταν στην καθαρή επένδυση. Μετά την έναρξη, η
καθαρή επένδυση στη μίσθωση δεν επαναμετράται, εκτός αν η μίσθωση τροποποιείται ή η μισθωτική περίοδος μεταβάλλεται.
Λειτουργικές Μισθώσεις
Ο Όμιλος συνεχίζει να αναγνωρίζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και δεν αναγνωρίζει καθαρή επένδυση στη μίσθωση στον
ισολογισμό ή αρχικό κέρδος (αν υπάρχει) στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έσοδο αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, αναγνωρίζει ως έξοδα τις δαπάνες
που πραγματοποιούνται για την απόκτηση των εσόδων της μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων. Ο Όμιλος
προσθέτει τις αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται για τη σύναψη λειτουργικής μίσθωσης στη λογιστική αξία του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει τις εν λόγω δαπάνες ως έξοδα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση
με τα έσοδα της μίσθωσης.
Υπομισθώσεις
Ο Όμιλος, ενεργώντας ως μισθωτής, ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες υπομίσθωσης ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου
προς ένα τρίτο μέρος, ενώ η αρχική μίσθωση παραμένει εν ισχύ. Ο Όμιλος ενεργεί τόσο ως μισθωτής όσο και ως εκμισθωτής του
ίδιου περιουσιακού στοιχείου. Η υπομίσθωση αποτελεί διακριτή σύμβαση μίσθωσης, στην οποία ο ενδιάμεσος εκμισθωτής
ταξινομεί την υπομίσθωση ως χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση ως εξής:
-

αν η κύρια μίσθωση αποτελεί βραχυπρόθεσμη μίσθωση, η υπομίσθωση ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση, ή

-

σε διαφορετική περίπτωση, η υπομίσθωση ταξινομείται με βάση το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού το
οποίο προκύπτει από την κύρια μίσθωση και όχι με βάση το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

ΔΛΠ 28, Τροποποίηση – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει
εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης
της εταιρείας στη συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, μια οικονομική οντότητα δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών στις συγγενείς και κοινοπραξίες (καθαρή επένδυση σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες) ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του προγράμματος παροχών
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλ. τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί
το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως,
η τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού του
προγράμματος, στις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
με μελλοντική ισχύ για το σχεδιασμό τροποποιήσεων, περικοπών ή διακανονισμών που πραγματοποιούνται την 1 Ιανουαρίου 2019
ή μετά την ημερομηνία υιοθέτησης.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 - 2017
Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα ως ακολούθως:
Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος
με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί
τον ορισμό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία
θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο
αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων
της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν μία οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία
θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται.
Οι βελτιώσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από μερίσματα,
περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε
αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα.
Με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που πραγματοποιήθηκε αρχικά για την
ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος των κεφαλαίων
που δανείστηκε η οντότητα γενικά, όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου
για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

3.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών

Για την κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές της
Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι βασικές πηγές της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων ήταν
οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018,
με εξαίρεση τις λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές που περιγράφονται στη σημείωση
2, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων παρατίθενται στις σημειώσεις 12,
13, 15, 25, 28, 30 και 31.

4.

Διαχείριση ιδίων κεφαλαίων

Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ίδια κεφάλαια
Συν: Αναπροσαρμογές λόγω μεταβατικών διατάξεων εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Μείον: Προνομιούχοι Τίτλοι
Μείον: Υπεραξία
Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές
Κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1)
Συν: Προνομιούχοι τίτλοι – αναπροσαρμογή (phase out)
Κεφάλαια της κατηγορίας 1 (Tier 1)
Μέσα κεφαλαίου και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αποδεκτά
ως μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2
Συν: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές
Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια
Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού
Δείκτες:
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital ratio)
Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1 ratio)
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Total Capital Adequacy Ratio)

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
6.399
5.031
897
1.003
(42)
(42)
(223)
(1)
(493)
(482)
6.538
5.509
17
6.538
5.526
950
104
7.592

950
25
6.501

41.162

38.849

%

%

15,9
15,9
18,4

14,2
14,2
16,7

Σημείωση: Την 30 Ιουνίου 2019, ο CET1 του Ομίλου, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ το 2024 (fully loaded CET1) θα ήταν 13,7%
(31 Δεκεμβρίου 2018: 11,3%).
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
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________________________

O Όμιλος επιδιώκει να διατηρήσει μια ενεργά διαχειρίσιμη κεφαλαιακή βάση, ώστε να καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τις δραστηριότητές του. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρακολουθείται χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων μεθόδων, τους
κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας («Κανόνες/δείκτες της Τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών») όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία της
Τράπεζας. Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ισχύει, ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την
Οδηγία 2013/36/ΕΕ (γνωστή ως CRD IV), μαζί με τον Κανονισμό 575/2013/ΕΕ (γνωστός ως CRR). H Οδηγία 2013/36/ΕΕ
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4261/2014. Επιπλέον, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Αξιολόγησης της
Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP), ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη του
ένα ευρύτερο φάσμα κατηγοριών κινδύνου και τις δυνατότητές του σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η ΔΑΕΕΚ έχει ως
απώτερο σκοπό να διασφαλίσει ότι ο Όμιλος διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη όλων των σημαντικών κινδύνων στους
οποίους εκτίθεται, σε ορίζοντα τριών ετών.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διενεργεί σε ετήσια βάση, τη
Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - (SREP)), ώστε να καθορίσει τις
εποπτικές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της. Ο κύριος σκοπός της διαδικασίας SREP είναι
να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκείς ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, κεφάλαια και
ρευστότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να
εκτεθούν. Στους παραπάνω κινδύνους συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που προέκυψαν από τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων (stress testing) και οι κίνδυνοι που μπορεί το πιστωτικό ίδρυμα να δημιουργήσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Σύμφωνα με την απόφαση SREP του 2018, από την 1 Μαρτίου 2019 η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί σε ενοποιημένη βάση το
Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 τουλάχιστον στο 10,25% και το Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
τουλάχιστον στο 13,75% (Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας και
του Αποθέματος Ασφαλείας των Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων).

5.

Πληροφόρηση ανά επιχειρηματικό τομέα

Η Διοίκηση έχει καθορίσει τους επιχειρηματικούς τομείς με βάση τις εσωτερικές αναφορές που επισκοπούνται από την Επιτροπή
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee). Οι ανωτέρω αναφορές χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των πόρων και
την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα, προκειμένου να ληφθούν οι στρατηγικές αποφάσεις. Η Επιτροπή Στρατηγικού
Σχεδιασμού εξετάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο με βάση τους επιχειρηματικούς τομείς όσο και με γεωγραφικά
κριτήρια. Γεωγραφικά, η Διοίκηση εξετάζει την απόδοση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης
(Διεθνείς Δραστηριότητες). Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα διαχωρίζονται περαιτέρω σε λιανική τραπεζική, τραπεζική
επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτική τραπεζική και προϊόντα κεφαλαιαγοράς και, από το δεύτερο τρίμηνο του 2019,
σε επενδυτικά ακίνητα. Οι Διεθνείς Δραστηριότητες παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε επίπεδο χώρας. Ο Όμιλος ενοποιεί
τους επιχειρηματικούς τομείς με κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι αναμένεται να έχουν παρόμοια οικονομική ανάπτυξη
μακροπρόθεσμα.
Ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς:
-

-

-

-

Λιανική Τραπεζική: περιλαμβάνει λογαριασμούς όψεως πελατών, ταμιευτηρίου, καταθέσεις και καταθετικά-επενδυτικά
προϊόντα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά δάνεια.
Τραπεζική Επιχειρήσεων: περιλαμβάνει λογαριασμούς όψεως, καταθέσεις, ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, δάνεια και
άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, προϊόντα συναλλάγματος και παράγωγα προϊόντα για εταιρείες, υπηρεσίες θεματοφυλακής,
χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείρισης διαθεσίμων, διαχείρισης ρευστότητας και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών.
Διαχείριση Περιουσίας (Wealth Management): περιλαμβάνει υπηρεσίες Private Banking σε μεσαίου και υψηλού εισοδήματος
ιδιώτες, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και καταθετικά-επενδυτικά, χρηματοοικονομική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
θεσμικών πελατών, καθώς επίσης και την αναλογία κερδών/ζημιών του Ομίλου από τον Όμιλο Eurolife .
Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς: περιλαμβάνει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρείες, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών,
διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και θεσμικών επενδυτών όπως επίσης και
ειδικών χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαμεσολαβήσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
Διεθνείς Δραστηριότητες: περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες σε Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και σε Ρουμανία (οι
δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία που είχαν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση
συμπεριλαμβάνονται ως την 31 Μαρτίου 2018, σημ. 13).
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Επενδυτικά Ακίνητα: Από το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε συνέχεια της συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, οι
δραστηριότητες επενδυτικών ακινήτων (Τράπεζα, Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε. και πρώην όμιλος Grivalia) που σχετίζονται με
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων, με υψηλή απόδοση από ακίνητα καλής ποιότητας, στους τομείς των
γραφείων, λιανικού εμπορίου, εφοδιασμού (logistics), υποδομών και φιλοξενίας, παρακολουθούνται ως ένας διακριτός τομέας
του Ομίλου. Την 31 Δεκεμβρίου 2018, τα χαρτοφυλάκια επενδυτικών ακινήτων της Eurobank Ergasias Leasing A.E ποσού € 44
εκατ. και της Τράπεζας ποσού € 32 εκατ. συμπεριλήφθηκαν στον τομέα τραπεζικής επιχειρήσεων και στον τομέα λοιπών
δραστηριοτήτων αντίστοιχα, ενώ τα αποτελέσματα τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 δεν ήταν σημαντικά, επομένως η
συγκριτική πληροφόρηση δεν έχει αναπροσαρμοστεί.

Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου αφορούν κυρίως στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων ανακτηθέντων
ακινήτων) και σε λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες.
Οι αναφορές προς τη Διοίκηση του Ομίλου βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Οι λογιστικές αρχές των επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται
στις βασικές λογιστικές αρχές.
Τα έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων κατανέμονται με βάση αμοιβαίως
συμφωνημένους όρους που προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς.
Επιχειρηματικοί τομείς

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές
αμοιβές και προμήθειες
Λοιπά καθαρά έσοδα
Έσοδα από τρίτους
Έσοδα μεταξύ τομέων
Συνολικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και
προβλέψεις (σημ. 11)
Αναλογία κερδών/(ζημιών) από επενδύσεις
σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου και εξόδων
αναδιάρθρωσης
Έξοδα αναδιάρθρωσης (σημ. 11)
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Ζημιές από μη συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που
αναλογούν στους μετόχους

Ενεργητικό ανά τομέα
Υποχρεώσεις ανά τομέα
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Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019
Επενδυτική
Τραπεζική και
Διαχείριση
Προϊόντα
Επενδυτικά
Διεθνείς
Περιουσίας Κεφαλαιαγοράς
Ακίνητα Δραστηριότητες
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
6
104
(2)
183

Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής
€ εκατ.
(10)

Σύνολο
€ εκατ.
685

48
36
267
(3)
264
(106)

1
8
(1)
(3)
(4)
(6)

134
93
912
912
(442)

-

(52)

-

(348)

(3)

(0)

(4)

(7)

(17)

3

-

0

(0)

(0)

3

87
(2)

11
(0)

84
-

10
-

102
(18)

(17)
(52)

108
(81)

(178)

85

11

84

10

84

(69)

27

-

-

-

-

-

(5)
(0)

(0)
0

(5)
0

(178)

85

11

84

10

79

(69)

22

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.
253

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.
151

27
1
281
8
289
(213)

34
11
196
6
202
(62)

13
0
19
1
20
(11)

11
18
133
(9)
124
(37)

0
19
17
0
17
(7)

(244)

(52)

(0)

-

(1)

(1)

(1)

(0)

(0)

(169)
(9)

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.
21.214
25.568

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.
13.185
6.282

Διαχείριση
Περιουσίας
€ εκατ.
218
2.007

30 Ιουνίου 2019
Επενδυτική
Τραπεζική και
Προϊόντα
Επενδυτικά
Διεθνείς
Κεφαλαιαγοράς
Ακίνητα Δραστηριότητες
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
11.747
1.198
14.552
7.444
287
13.074

Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής (1)
€ εκατ.
281
1.334

Σύνολο
€ εκατ.
62.395
55.996
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στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

________________________

Ο τομέας των Διεθνών Δραστηριοτήτων αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως:
Ρουμανία
€ εκατ.
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
Λοιπά καθαρά έσοδα
Έσοδα από τρίτους
Έσοδα μεταξύ τομέων
Συνολικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις
Αναλογία κερδών/(ζημιών) από επενδύσεις
σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες,
προ φόρου και εξόδων αναδιάρθρωσης
Εξοδα αναδιάρθρωσης (σημ. 11)
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρου
Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν στους μετόχους

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019
Βουλγαρία
Σερβία
Κύπρος Λουξεμβούργο
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

7
(1)
2
8
(0)
8
(5)

83
24
32
139
(0)
139
(49)

30
7
1
38
(1)
37
(25)

50
14
1
65
(0)
65
(19)

13
4
0
17
(2)
15
(8)

183
48
36
267
(3)
264
(106)

(9)
(0)

(15)
(4)

(23)
(0)

(5)
0

0
0

(52)
(4)

-

(0)

-

-

(0)

(6)
-

71
(18)

(11)
-

41
-

7
-

102
(18)

(6)
(5)
(11)

53
(0)
53

(11)
0
(11)

41
41

7
7

84
(5)
(0)
79

0

30 Ιουνίου 2019
Ρουμανία
€ εκατ.

Βουλγαρία
€ εκατ.

Ενεργητικό ανά τομέα (2)

409

Υποχρεώσεις ανά τομέα (2)

569

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές
και προμήθειες
Λοιπά καθαρά έσοδα
Έσοδα από τρίτους
Έσοδα μεταξύ τομέων
Συνολικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και
προβλέψεις (σημ. 11)
Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές
σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου και εξόδων
αναδιάρθρωσης
Έξοδα αναδιάρθρωσης (σημ. 11)
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν
στους μετόχους

Ενεργητικό ανά τομέα
Υποχρεώσεις ανά τομέα
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Διεθνείς
Λουξεμβούργο Δραστηριότητες
€ εκατ.
€ εκατ.

Σερβία
€ εκατ.

Κύπρος
€ εκατ.

5.352

1.490

5.979

1.324

14.552

4.836

1.091

5.449

1.130

13.074

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018
Επενδυτική
Τραπεζική και
Διαχείριση
Προϊόντα
Διεθνείς Λοιπά και κέντρο
Περιουσίας Κεφαλαιαγοράς Δραστηριότητες
απαλοιφής
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
6
110
165
(24)

Σύνολο
€ εκατ.
711

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.
296

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.
158

23
5
324
7
331
(231)

39
7
204
8
212
(57)

14
0
20
3
23
(11)

14
39
163
(13)
150
(35)

42
8
215
(2)
213
(95)

1
10
(13)
(3)
(16)
(7)

133
69
913
913
(436)

(214)

(89)

(1)

-

(33)

-

(337)

(1)

(0)

0

5

(3)

(5)

(4)

(0)

(0)

27

-

(0)

0

27

(115)
(23)

66
(2)

38
(2)

120
(1)

82
(0)

(28)
(16)

163
(44)

(138)

64

36

119

82

(44)

119

-

-

-

-

(82)
(0)

38
(0)

(44)
(0)

(138)

64

36

119

(0)

(6)

75

31 Δεκεμβρίου 2018
Επενδυτική
Τραπεζική και
Διαχείριση
Προϊόντα
Διεθνείς Λοιπά και κέντρο
(1)
Περιουσίας Κεφαλαιαγοράς Δραστηριότητες
απαλοιφής
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
222
10.291
12.395
667
1.773
8.021
11.004
1.519

Σύνολο
€ εκατ.
57.984
52.953

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.
21.330
24.582

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.
13.079
6.054
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Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
Λοιπά καθαρά έσοδα
Έσοδα από τρίτους
Έσοδα μεταξύ τομέων
Συνολικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις
Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές
σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρου
Ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρου
Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν στους μετόχους

________________________

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018
Βουλγαρία
Σερβία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
77
29
42
11
21
7
11
4
1
1
4
1
99
37
57
16
0
(0)
(0)
(2)
99
37
57
14
(44)
(24)
(15)
(8)

Ρουμανία
€ εκατ.
6
(1)
1
6
(0)
6
(4)

Σύνολο
€ εκατ.
165
42
8
215
(2)
213
(95)

(5)
(1)

(19)
(2)

(3)
(0)

(6)
0

0
(0)

(33)
(3)

(0)

-

(0)

-

-

(0)

(4)
(82)
(0)
(86)

34
(0)
34

10
(0)
10

36
36

6
6

82
(82)
(0)
(0)

31 Δεκεμβρίου 2018

Ενεργητικό ανά τομέα (2)
Υποχρεώσεις ανά τομέα
(1)

(2)

Διεθνείς
Λουξεμβούργο Δραστηριότητες
€ εκατ.
€ εκατ.

Ρουμανία
€ εκατ.

Βουλγαρία
€ εκατ.

Σερβία
€ εκατ.

Κύπρος
€ εκατ.

425

4.017

1.442

5.457

1.343

12.395

580

3.550

1.039

4.969

1.155

11.004

Περιλαμβάνονται απαλοιφές μεταξύ του τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου.
διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ των χωρών έχουν εξαιρεθεί από το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων.

(2) Τα

6.

Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών, με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων
μετοχών που είχε στην κατοχή του ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Τα προσαρμοσμένα (diluted) κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται προσαρμόζοντας το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία με την παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικά μετατρέψιμοι τίτλοι σε κοινές μετοχές, μετατρέπονται σε μετοχές. Ο Όμιλος έχει
εκδώσει μετατρέψιμους, υπό ορισμένες συνθήκες προνομιούχους τίτλους (Σειρά Δ, σημ.27).
Eξάμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019

2018

Τρίμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019

2018

Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους κατόχους
(1)

κοινών μετοχών
Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

€ εκατ.

25

35

5

1

που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών (1)

€ εκατ.

28

80

5

50

Αριθμός μετοχών

2.916.880.059

2.183.604.763

3.640.411.941

2.184.323.668

Αριθμός μετοχών

2.942.949.578

2.206.687.149

3.666.481.460

2.207.406.055

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία
(2)

για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή
Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία
για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

(2)

Κέρδη ανά μετοχή
-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

€

0,01

0,02

0,00

0,00

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

€

0,01

0,04

0,00

0,02

(1)

Μετά την αφαίρεση των μερισμάτων που αναλογούν στους κατόχους προνομιούχων τίτλων και συμπεριλαμβανομένων των κερδών/(ζημιών) από
προνομιούχους τίτλους (σημ. 27).
(2) Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία επηρεάστηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της
συγχώνευσης με την Grivalia Properties Α.E.Ε.Α.Π (σημ. 31).

Οι βασικές και προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου
2019 ανήλθαν σε € 0,001 (30 Ιουνίου 2018: € 0,021 βασικές και προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή).
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________________________

Τον Απρίλιο 2019, η ERB Hellas Funding, εκδότης των προνομιούχων τίτλων της Σειράς Δ, ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την
επαναγορά τους την 29 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της έκδοσης (σημ. 27).

7.

Καθαρά έσοδα από τόκους
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

728
23
91
210

785
11
87
214

1.052

1.097

Τόκοι έσοδα
Πελάτες
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Χρεωστικοί τίτλοι
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Τόκοι έξοδα
Πελάτες
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

8.

(93)
(31)
(53)
(190)
(367)

(87)
(70)
(38)
(191)
(386)

685

711

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες από συμβάσεις με πελάτες στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15, αναλυμένα στις βασικές κατηγορίες ανά υπηρεσία και επιχειρηματικό τομέα (σημ. 5).

Λιανική
Τραπεζική
Τραπεζική Επιχειρήσεων
€ εκατ.
€ εκατ.
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση περιουσίας
Δραστηριότητες δικτύου και λοιπά (1)
Υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς
Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

4
6
17
27

21
1
6
6
34

Λιανική
Τραπεζική
Τραπεζική Επιχειρήσεων
€ εκατ.
€ εκατ.
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση περιουσίας
Δραστηριότητες δικτύου και λοιπά (1)
Υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς
Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(1)

4
5
14
23

Διαχείριση
Περιουσίας
€ εκατ.
0
12
(0)
1
13

Διαχείριση
Περιουσίας
€ εκατ.

25
1
6
7
39

0
14
(1)
1
14

30 Ιουνίου 2019
Επενδυτική
Τραπεζική και
ΠροΪόντα
Διεθνείς
Κεφαλαιαγοράς Δραστηριότητες
€ εκατ.
€ εκατ.
2
0
8
1
11

30 Ιουνίου 2018
Επενδυτική
Τραπεζική και
ΠροΪόντα
Κεφαλαιαγοράς
€ εκατ.
2
2
6
4
14

Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

5
4
37
2
48

(0)
1
(1)
1
1

32
24
67
11
134

Διεθνείς
Δραστηριότητες
€ εκατ.

Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

4
4
33
1
42

(0)
1
1

35
26
58
14
133

Περιλαμβάνει προμήθειες από υπηρεσίες που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες.
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9.

Λειτουργικά έξοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διοικητικά έξοδα
Εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού (1)
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (1)
Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(1)

________________________

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

(239)
(107)
(34)
(23)

(244)
(101)
(33)
(18)

(21)
(15)

(13)

(3)
(442)

(27)
(436)

Κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ. 2).

Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθε σε 13.199
(πρώτο εξάμηνο 2018: 13.300 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες). Την 30 Ιουνίου 2019, ο αριθμός των καταστημάτων και των
κέντρων επιχειρηματικής και ιδιωτικής τραπεζικής του Ομίλου, ανήλθε σε 727.

10.

Προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων πελατών (αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές - expected credit losses (ECL)):
30 Ιουνίου 2019

Πρόβλεψη απομείωσης την 1 Ιανουαρίου 2019
Μεταφορές μεταξύ σταδίων
Προβλέψεις περιόδου
Ανακτήσεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Δάνεια και απαιτήσεις που αποαναγνωρίστηκαν/
ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση
(2)

κατά τη διάρκεια της περιόδου
Διαγραφές δανείων
Μεταβολή της παρούσας αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά
Πρόβλεψη απομείωσης την 30 Ιουνίου 2019

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των δανείων - Στάδιο 2
€ εκατ.

146
66
(53)
-

(1)
(14)
144

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων
(1)

δανείων - Στάδιο 3
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

711
36
(92)
-

7.943
(102)
460
5

8.800
315
5

(14)
(9)
632

(906)
(320)
(115)
(6)
6.959

(921)
(320)
(115)
(29)
7.735

30 Ιουνίου 2018
Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των δανείων - Στάδιο 2
€ εκατ.

δανείων - Στάδιο 3 (1)
€ εκατ.

Πρόβλεψη απομείωσης την 1 Ιανουαρίου 2018

160

810

10.137

11.107

Μεταφορά των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (3)
Μεταφορές μεταξύ σταδίων
Προβλέψεις περιόδου
Ανακτήσεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Διαγραφές δανείων
Μεταβολή της παρούσας αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις
Πρόβλεψη απομείωσης την 30 Ιουνίου 2018

(13)
46
(62)
(1)
130

(5)
54
(80)
1
780

(44)
(100)
450
8
(659)
(148)
1
9.645

(62)
308
8
(659)
(148)
1
10.555

Σύνολο
€ εκατ.

(1)

Η πρόβλεψη απομείωσης για τα πιστωτικά απομειωμένα δάνεια (POCI) περιλαμβάνεται στο στάδιο « Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων δανείων».
(2)
Απεικονίζει την πρόβλεψη απομείωσης των πωληθέντων δανείων, των δανείων τα οποία τροποποιήθηκαν (όταν η τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα την
αποαναγνώριση) και των δανείων τα οποία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση (πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 874 εκατ., σημ. 15) κατά τη
διάρκεια της περιόδου.
(3)Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η πρόβλεψη απομείωσης για τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)
παρακολουθείται διακριτά από την πρόβλεψη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων πελατών και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις
(σημ.25).
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Οι προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, οι οποίες αναγνωρίστηκαν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε € 348 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: €
337 εκατ.) και αναλύονται ως εξής:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
(315)
(36)

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.
(308)
(35)

3
(348)

6
(337)

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (1)
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις

(8)
(2)
(7)
(17)

(10)
6
0
(4)

Κόστος προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και
λοιπές σχετικές δαπάνες (σημ. 25)
Λοιπά έξοδα αναδιάρθρωσης
Έξοδα αναδιάρθρωσης

(58)
(23)
(81)

(40)
(4)
(44)

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(98)

(48)

Προβλέψεις απομείωσεις δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
Ζημιές από τροποιήσεις δανείων και απαιτήσεων
Πρόβλεψη (απομείωσης) /αντιλογισμός πρόβλεψης απομείωσης
για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
Σύνολο

11.

Λοιπές ζημιές απομείωσης, έξοδα αναδιάρθρωσης και προβλέψεις

Ζημιές απομείωσης και αποτίμησης ακινήτων
Ζημιές απομείωσης/αντιλογισμός ομολόγων

(1)

Περιλαμβάνει ζημιές απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις και για λοιπούς λειτουργικούς κινδύνους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους € 23 εκατ. εκ των οποίων € 18 εκατ. αφορούσαν
στην απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (σημείωση 31). Τα υπόλοιπα έξοδα αναδιάρθρωσης σχετίζονται κυρίως με το σχέδιο
μετασχηματισμού της Τράπεζας. Το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους € 4 εκατ., τα
οποία σχετίζονται κυρίως με τη βελτιστοποίηση των δανειακών του δραστηριοτήτων.

12.

Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Προσαρμογές φόρου
Σύνολο φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
(18)
20
2

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.
(19)
(5)
(13)
(37)

Για το έτος 2019, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, όπως ισχύει, ο φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα για τα πιστωτικά ιδρύματα
είναι 29%, ενώ για τις υπόλοιπες νομικές οντότητες είναι 28% (για το έτος 2018: 29% φορολογικός συντελεστής για όλες τις νομικές
οντότητες). Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4579/2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018 και τροποποίησε το
Νόμο 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής για τις νομικές οντότητες στην Ελλάδα, εκτός από τον φορολογικό συντελεστή των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μειώνεται ετησίως κατά 1%, τα τέσσερα επόμενα έτη ξεκινώντας από το 2019, καταλήγοντας σε
25% από το 2022 και έπειτα. Επιπρόσθετα, τα μερίσματα που διανέμονται, από την 1 Ιανουαρίου του 2019 υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου 10%, εκτός των ενδοομιλικών μερισμάτων τα οποία υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται τόσο του
παρακρατούμενου φόρου όσο και του φόρου εισοδήματος.
Σε συνέχεια της πληροφόρησης που παρέχεται στη σημείωση 15 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Νόμος 4605/2019 (άρθρο 93), ο οποίος ψηφίστηκε την 29 Μαρτίου 2019, παρείχε διευκρινίσεις
σχετικά με την αντιμετώπιση των ποσών παρακρατούμενου φόρου της Τράπεζας βάσει του Νόμου 2238/1994 (ήτοι € 4 εκατ. για το
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2008 και € 46 εκατ. για το 2012) κατά τρόπο που διασφαλίζει τα εν λόγω ποσά φόρου προβλέποντας τον συμψηφισμό τους με τον
φόρο εισοδήματος της Τράπεζας όποτε αυτός προκύψει.
Περαιτέρω, ο Νόμος 4605/2019 ρυθμίζει τη μεταχείριση των φορολογικών απαιτήσεων του Νόμου 4046/2012 (για τα έτη 2010,
2011 και 2012), ο οποίος προέβλεπε πενταετή συμψηφισμό του παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων από ΟΕΔ/ΕΓΕΔ/εταιρικών
ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του φόρου εισοδήματος των τραπεζών. Ο Νόμος 4605/2019 διευκρίνισε
ότι τα εναπομείναντα ποσά (δηλ. μη συμψηφιζόμενοι παρακρατούμενοι φόροι εντός της καθορισμένης πενταετίας) θα
συμψηφίζονται με όλους τους φόρους ισόποσα εντός δέκα ετών, αρχής γενομένης από την 1 Ιανουαρίου 2020. Η εν λόγω
διευκρίνιση του Νόμου ρυθμίζει το χειρισμό απαίτησης της Τράπεζας ποσού € 13 εκατ. η οποία προέκυψε το 2012 από τον
παρακρατούμενο φόρο επί τόκων ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και εταιρικών ομολόγων με
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Φορολογικό πιστοποιητικό και ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της, οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (σημ. 17
και 18) έχουν κατά κανόνα 1 έως 6 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2013-2015 η Τράπεζα
και οι ελληνικές εταιρείες του Ομίλου των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν υποχρεωτικά, υποχρεούνταν να
λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» σύμφωνα με τον Νόμο 4174/2013, το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού
φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τις
χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό, ωστόσο η
Τράπεζα και (κατά γενικό κανόνα) οι ελληνικές εταιρείες του Ομίλου θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν.
Η Τράπεζα έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους ορκωτούς ελεγκτές χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις 2013-2017. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς
ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπροσθέτως, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Νέα Proton, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με την
Τράπεζα το 2013, έλαβαν από ορκωτούς ελεγκτές φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης με θέμα έμφασης για
τις ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις/περιόδους 18/1-30/6/2013 και 9/10/2011-31/12/2012 αντίστοιχα, σχετικά με
ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά το μετασχηματισμό τους σε νέα πιστωτικά ιδρύματα (carve out). Η
Τράπεζα έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.
Οι θυγατρικές της Τράπεζας, οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν λάβει
φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2013-2017. Για τη χρήση που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι φορολογικοί έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές είναι σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή
επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου στο
πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική αρχή, 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα
πρέπει να έχει υποβληθεί). Υπό το πρίσμα των ανωτέρω την 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά γενικό κανόνα, το δικαίωμα του Ελληνικού
Δημοσίου να επιβάλλει φόρους μέχρι και το φορολογικό έτος 2012 (συμπεριλαμβανομένου) έχει παρέλθει χρονικά για την Τράπεζα
και για τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων του Ομίλου στο εξωτερικό έχουν ως εξής: (α) Eurobank Cyprus Ltd,
2014-2018, (β) Eurobank Bulgaria A.D., 2013-2018, (γ) Eurobank A.D. Beograd (Σερβία), 2013-2018 και (δ) Eurobank Private Bank
Luxembourg S.A., 2014-2018. Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου (σημ. 17 και 18), οι οποίες εδρεύουν σε χώρες του εξωτερικού, όπου
προβλέπεται από τη νομοθεσία τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχουν από 1 έως 6 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, σύμφωνα με τη
γενική αρχή και τις προϋποθέσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε χώρα.
Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method) επί όλων των εκπιπτόμενων προσωρινών
διαφορών, καθώς επίσης και επί των μη χρησιμοποιημένων φορολογικών ζημιών με το φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να
ισχύει στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση.
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Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας παρουσιάζεται παρακάτω:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Έσοδο/(έξοδο) στην κατάσταση αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Επενδυτικοί τίτλοι επιμετρούμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (σημ. 13)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
4.912
20
(91)
4
2
4.847

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) προκύπτουν από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση και λογιστικές
διαγραφές δανειακών απαιτήσεων
Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+
Ζημιές από πωλήσεις και οριστικές διαγραφές δανείων
Λοιπές απομειώσεις/μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές
Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
Ακίνητα και εξοπλισμός
Επενδυτικοί τίτλοι επιμετρούμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Λοιπά
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

1.481
1.126
2.021

3.132
1.151
265

242
3
20
19
14
(23)

248
63
23
15
13
(20)

(115)
59
4.847

(24)
46
4.912

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Τράπεζα προχώρησε στην τιτλοποίηση συγκεκριμένων δανειακών χαρτοφυλακίων (Projects Pillar
και Cairo, σημ. 24). Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των εκδοθέντων τίτλων, οι σχετικές προβλέψεις απομείωσης θεωρήθηκαν
ως οριστικές ζημιές για φορολογικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου της ανωτέρω
παρουσιαζόμενης κατηγορίας «Ζημιές από πωλήσεις και οριστικές διαγραφές δανείων» έναντι μείωσης του αναβαλλόμενου φόρου
της κατηγορίας «Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση και λογιστικές διαγραφές δανειακών απαιτήσεων».
Ο αναβαλλόμενος φόρος αναλύεται παρακάτω:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

4.861
(14)
4.847

4.916
(4)
4.912

Την 30 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση € 11 εκατ. στις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές που σχετίζονται με την επένδυσή του στην νεοαποκτηθείσα θυγατρική «Piraeus Bank Bulgaria A.D.» (PBB) (σημ. 31),
λαμβάνοντας υπόψη τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση της εταιρίας με την θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Βουλγαρία «Eurobank
Bulgaria A.D.». Επιπρόσθετα, ο Όμιλος αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση € 8 εκατ. που προέκυψε από την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων της PΒB.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)/έσοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται
παρακάτω:

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση, πωλήσεις και
διαγραφές δανειακών απαιτήσεων
Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές
Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+
Μεταβολή στην εύλογη αξία και λοιπές προσωρινές διαφορές
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος (έξοδο)/ έσοδο
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

97
(60)
(25)
8

20
62
(25)
(62)

20

(5)

Την 30 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις € 4,8 δις που αναλύονται παρακάτω:
(α) € 1.481 εκατ. αφορούν σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης/αποτίμησης για πιστωτικούς
κινδύνους από δάνεια συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών διαγραφών χρέους σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο
4172/2013, όπως είναι σε ισχύ. Αυτές οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς
καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται
ο Όμιλος,
(β) € 1.126 εκατ. αφορούν σε φορολογικές ζημιές από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα
επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες υπόκεινται σε απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. 1/30
των ζημιών ετησίως αρχίζοντας από τη χρήση 2012 και εφεξής),
(γ) € 2.021 εκατ. αφορούν στο αναπόσβεστο υπόλοιπο οριστικών φορολογικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, που
υπόκεινται σε απόσβεση εντός εικοσαετούς περιόδου, σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο 4172/2013 όπως είναι σε
ισχύ,
(δ) € 3 εκατ. αφορούν σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας. Την 30 Ιουνίου 2019,
ο αναβαλλόμενος φόρος από τις σωρευτικές μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές της Τράπεζας (ανήλθε σε € 62 εκατ. την
31 Δεκεμβρίου 2018) θεωρήθηκε ως μη ανακτήσιμος λόγω της τιτλοποίησης συγκεκριμένων δανειακών χαρτοφυλακίων για την
εκτέλεση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs και κατά συνέπεια αντιλογίστηκε,
(ε) € 20 εκατ. αφορούν κυρίως σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές σχετικά με την (αναπόσβεστη για φορολογικούς σκοπούς)
αξία των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, υποκείμενων σε δεκαετή απόσβεση, με βάση την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία κατά το έτος που πραγματοποιήθηκαν και
(στ) € 196 εκατ. αφορούν σε λοιπές εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές (ζημιές αποτίμησης, προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές
παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό κλπ.), η πλειονότητα των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές περιόδους
χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που
δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Η αναγνώριση των ανωτέρω αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στηρίζεται στην εκτίμηση της Διοίκησης, την 30 Ιουνίου
2019, ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα έχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι μη χρησιμοποιηθείσες
φορολογικές ζημιές, οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, καθώς και οι φορολογικές ζημιές από το πρόγραμμα PSI+ και από το
πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική μεταχείριση της κάθε κατηγορίας αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τη δυνατότητα
συμψηφισμού των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, τα πραγματικά φορολογικά
αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα εκτιμώμενα φορολογικά αποτελέσματα για τη χρήση που θα
λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά φορολογικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30
Ιουνίου 2019. Επιπλέον, η αξιολόγηση του Ομίλου σχετικά με την ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται (α) στις εκτιμήσεις για τη μελλοντική επίδοση (προβλέψεις λειτουργικών αποτελεσμάτων) και
τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουν αντίκτυπο στα εκτιμώμενα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, (β) στο αναμενόμενο
χρονοδιάγραμμα ανάκτησης ή διακανονισμού των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών, (γ) στην
πιθανότητα ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα έχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, κατά την ίδια περίοδο που θα
πραγματοποιηθεί η ανάκτηση ή ο διακανονισμός των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών (δηλαδή κέρδη/
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ζημιές από πώληση επενδύσεων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) ή κατά τα έτη στα οποία μπορούν να μεταφερθούν οι
φορολογικές ζημιές και (δ) στην ιστορική εξέλιξη των αποτελεσμάτων (ιστορικές επιδόσεις) των εταιρειών του Ομίλου σε συνδυασμό
με τις φορολογικές ζημιές προγενέστερων ετών που προκλήθηκαν από έκτακτα γεγονότα.
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση της ανακτησιμότητας αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων, βάσει του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Μάρτιο
2019 και παρείχε την προοπτική της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου, για την περίοδο έως το τέλος του 2021,
λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην υλοποίηση των ενεργειών/συναλλαγών που αναφέρονται στο σχέδιο επιτάχυνσης. Το εν
λόγω Επιχειρηματικό Σχέδιο έχει επίσης κατατεθεί στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) και στον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Για τα έτη από το 2021 και έπειτα, η αξιολόγηση των προβλέψεων για τα λειτουργικά αποτελέσματα στηρίχθηκε στις προβλέψεις
της Διοίκησης, η οποία έλαβε υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου και του ίδιου
του Ομίλου.
Το ποσό των ανωτέρω προβλέψεων που συμπεριλήφθηκαν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του Ομίλου βασίζεται κυρίως σε υποθέσεις
και εκτιμήσεις σχετικά με (α) την περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης λόγω του σταδιακού επαναπατρισμού των
καταθέσεων των πελατών που αντικαθιστά τις ακριβότερες πηγές χρηματοδότησης, (β) τις μειωμένες ζημιές απομείωσης των
δανείων, ως αποτέλεσμα της σταδιακής βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και των στρατηγικών
πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), σύμφωνα με τη στρατηγική για τα
NPEs που ο Όμιλος έχει δεσμευτεί στον SSM, (γ) τη συγχώνευση με την Grivalia Properties Α.E.Ε.Α.Π, την απόκτηση της Piraeus Bank
Bulgaria A.D. (PBB) και την πώληση του 80% της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («FPS»),
(δ) την αποτελεσματικότητα των συνεχών πρωτοβουλιών περιορισμού του κόστους και (ε) τη σταδιακή αποκατάσταση των
παραδοσιακών εσόδων από προμήθειες, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οι προμήθειες δικτύου καθώς και οι
προμήθειες που σχετίζονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής.
Η εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που
απορρέουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα όπως επίσης και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος
(σημ. 2).
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και φορολογικό καθεστώς για ζημιές από δάνεια
Την 30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 όπως ισχύει, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας που
πληρούν τα κριτήρια για μετατροπή τους σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (deferred tax
credits – DTCs) ανέρχονται σε € 3.886 εκατ. Η μετατροπή των DTCs προϋποθέτει ότι το λογιστικό αποτέλεσμα της Τράπεζας, μετά
από φόρους, για τη χρήση είναι ζημιογόνο. Συγκεκριμένα, DTCs υπολογίζονται επί: (α) των ζημιών από τη συμμετοχή της Τράπεζας
στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και (β) του συνολικού ποσού: (i) του
αναπόσβεστου υπόλοιπου των οριστικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, (ii) των λογιστικών διαγραφών δανείων ή
πιστώσεων και (iii) των υπολειπόμενων συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών ζημιών γενικά λόγω πιστωτικού κινδύνου που
είχαν λογισθεί έως την 30 Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει, οι ανωτέρω οριστικές ζημιές από διαγραφές και πωλήσεις δανείων αποσβένονται
σε περίοδο 20 ετών, διατηρώντας το καθεστώς τoυ DTC καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ενώ αποσυνδέονται oι οριστικές
διαγραφές δανείων από τις λογιστικές διαγραφές αυτών. Συνεπώς, η ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης/DTC της Τράπεζας που συνδέεται με δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και η εποπτική κεφαλαιακή της διάρθρωση
διασφαλίζονται, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μέσω
της αύξησης των διαγραφών και πωλήσεων δανείων.
Από τον Μάιο 2017, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4472/2017, το οποίο τροποποίησε περαιτέρω το άρθρο 27Α του Νόμου
4172/2013, επιβάλλεται μια ετήσια προμήθεια ποσοστού 1,5% για το υπερβάλλον ποσό των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης
για τα πιστωτικά ιδρύματα (δηλ. 29%) και του συντελεστή φορολόγησης ο οποίος ίσχυε την 30 Ιουνίου 2015 (δηλ. 26%). Για την
περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, έχουν αναγνωριστεί στα «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» € 3,4 εκατ.
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Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωληθείσες θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η πώληση των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. (θυγατρικές εταιρείες
στη Ρουμανία) θεωρήθηκε πολύ πιθανή και ως εκ τούτου από την 30 Σεπτεμβρίου 2017 οι εν λόγω εταιρείες ταξινομήθηκαν ως
κατεχόμενες προς πώληση.
Oι ανωτέρω εταιρείες αποτελούσαν το σημαντικότερο τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Ρουμανία, οι οποίες
παρουσιάζονταν στον Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων.
Την 3 Απριλίου 2018, ο Όμιλος Eurobank (o Πωλητής) και η Banca Transilvania (BT) (Αγοραστής) σε συνέχεια του προσυμφώνου
πώλησης τον Νοέμβριο του 2017, ολοκλήρωσαν όλες τις εναπομείνασες ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους όρους για την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος στις ανωτέρω εταιρείες στην BT. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα
€ 72 εκατ. ζημιά μετά φόρου, η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων έως τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2018 (εκ των οποίων ζημιά € 46 εκατ. είχε αναγνωριστεί την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018), συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς στην κατάσταση αποτελεσμάτων € 46 εκατ. σωρευτικών ζημιών οι οποίες προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί στα λοιπά
αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση.
Σύμφωνα με τη σχετική Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς (η Συμφωνία), υπάρχουν ειδικές ρήτρες αποζημίωσης βάσει των οποίων ο
Αγοραστής θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Πωλητή συγκεκριμένα ποσά, με ανώτατο όριο στη συνολική απαίτηση.
Φορολογικός έλεγχος
Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στην Bancpost S.A. τον Ιούλιο του 2018, σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου για τα έτη 2011-2015, οι πρόσθετοι φόροι προς πληρωμή ανέρχονταν συνολικά σε € 40
εκατ. περίπου.
Ο Όμιλος είναι σε στενή συνεργασία με την BT, η οποία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αμφισβήτησης του πορίσματος του
φορολογικού ελέγχου στο δικαστήριο.
Σε σχέση με τα ανωτέρω, στο πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε επιπλέον πρόβλεψη € 5 εκατ. (€ 3,6 εκατ. μετά φόρου),
ενώ οι συνολικές προβλέψεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί έως την 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονται σε € 20 εκατ.
Εθνική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή της Ρουμανίας (ANPC)
Επιπρόσθετα, το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η Εθνική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (ANPC) της Ρουμανίας επέβαλε τρία
πρόστιμα συνολικού ποσού € 72 χιλ. στην Bancpost S.A. κατόπιν καταγγελιών από ορισμένους πιστούχους της, που σχετίζονταν με
χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων που είχαν εκχωρηθεί από την Bancpost S.A. στην ERB New Europe Funding II (μια εταιρεία
στην Ολλανδία που ελέγχεται από την Eurobank) το 2008.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι προσφυγές της BT (ως νομικός διάδοχος της Bancpost S.A.) έναντι της ANPC σχετικά με τις τρεις
προαναφερθείσες υποθέσεις έγιναν αποδεκτές από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την ακύρωση των σχετικών
προστίμων που επιβλήθηκαν στην Bancpost S.A. Η ANPC έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων στις δύο
περιπτώσεις και αναμένεται ότι θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης και στην τρίτη περίπτωση.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πώληση των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία παρέχονται στη σημείωση 17 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.

14.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
30 Ιουνίου 2019
31 Δεκεμβρίου 2018
Εύλογη αξία
Εύλογη αξία
Απαιτήσεων Υποχρεώσεων Απαιτήσεων Υποχρεώσεων
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.

Παράγωγα για τα οποία δεν εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης/ διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς
Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Σύνολο παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων
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2.320
0
31
2.351

1.992
660
84
2.736

1.805
1
65
1.871

1.385
349
159
1.893
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Την 30 Ιουνίου 2019, η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού και παθητικού αυξήθηκε κατά € 480
εκατ. και € 843 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως ως αποτέλεσμα της καθοδικής κίνησης της
καμπύλης επιτοκίων του Ευρώ. Την ίδια ημερομηνία η λογιστική αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων με το Ελληνικό
Δημόσιο ανήλθε σε € 1.559 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 1.189 εκατ.).

15.

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
στο αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

43.508
(7.735)
35.773

44.973
(8.800)
36.173

55

59

35.828

36.232

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία και την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
ανά επιχειρηματική μονάδα και ανά στάδιο την 30 Ιουνίου 2019:
31 Δεκεμβρίου
2018

30 Ιουνίου 2019

Δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες στο αποσβέσιμο
κόστος
Στεγαστικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Καταναλωτικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επιχειρηματικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Σύνολο δανείων και
απαιτήσεων από πελάτες στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο

(1) Τα πιστωτικά

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των δανείων - Στάδιο 2
€ εκατ.

δανείων - Στάδιο 3 (1)
€ εκατ.

Συνολική αξία
€ εκατ.

Συνολική αξία
€ εκατ.

6.816
(34)
6.782

3.231
(226)
3.005

4.118
(1.520)
2.598

14.165
(1.780)
12.385

16.262
(2.547)
13.715

2.290
(40)
2.250

323
(84)
239

1.349
(1.048)
301

3.962
(1.172)
2.790

3.988
(1.235)
2.753

1.821
(19)
1.802

1.200
(201)
999

3.507
(1.616)
1.891

6.528
(1.836)
4.692

6.421
(1.858)
4.563

11.426
(51)
11.375

2.109
(121)
1.988

5.318
(2.775)
2.543

18.853
(2.947)
15.906

18.302
(3.160)
15.142

22.353
(144)
22.209

6.863
(632)
6.231

14.292
(6.959)
7.333

43.508
(7.735)
35.773

44.973
(8.800)
36.173

55
35.828

59
36.232

απομειωμένα δάνεια πελατών (POCI) παρουσιάζονται στο στάδιο « Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια των απομειωμένων

δανείων» .
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Την 30 Ιουνίου 2019, η λογιστική αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες τα οποία αποκτήθηκαν από την Piraeus Bank
Bulgaria A.D. (σημ. 31) ήταν € 714 εκατ. (επιχειρηματικά: € 487 εκατ., στεγαστικά: € 115 εκατ., καταναλωτικά: € 83 εκατ., δάνεια
μικρών επιχειρήσεων: € 29 εκατ.).
Την 30 Ιουνίου 2019, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται στα δάνεια και απαιτήσεις
από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος μειώθηκαν σε € 14.292 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 16.653 εκατ.) με αποτέλεσμα ο δείκτης
NPE του Ομίλου να μειωθεί σε 32,8% (31 Δεκεμβρίου 2018: 37%).
Επιχειρησιακοί στόχοι για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)
Τον Μάρτιο του 2019, η Eurobank και οι υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο και τις
απαιτήσεις του SSM για τη διαχείριση των NPEs και υπέβαλλαν τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης των NPEs (NPE Management Strategy)
για το 2019-21 καθώς και τους Ετήσιους Στόχους Υπολοίπων των NPEs (NPE Stock Annual Targets), τόσο σε επίπεδο τράπεζας όσο
και ομίλου για πρώτη φορά. Για την Eurobank συγκεκριμένα, η νέα υποβολή έχει λάβει υπόψη το σχέδιο για την επιτάχυνση της
μείωσης των NPEs, το οποίο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του πλάνου μετασχηματισμού και έχει ως σκοπό να επιτύχει δείκτη NPE
περίπου 16% για τον Όμιλο το 2019 και μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2019, ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το
οποίο αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες της Τράπεζας για τη μείωση των NPEs μέσω ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού
διαχείρισης προβληματικών δανείων, του περιορισμού των στρατηγικών εκπρόθεσμων οφειλετών και εν τέλει της βελτίωσης της
συνέπειας πληρωμών.
Νόμος για την μετατροπή των στεγαστικών δανείων που είχαν χορηγηθεί σε ελβετικό νόμισμα, Σερβία
Την 25 Απριλίου 2019, το κοινοβούλιο της Σερβίας, υιοθέτησε ένα νέο νόμο αναφορικά με την μετατροπή των στεγαστικών δανείων
σε ελβετικό νόμισμα. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, οι τράπεζες της Σερβίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του, υποχρεούνταν να προτείνουν τη μετατροπή σε Ευρώ, του εναπομείναντος υπολοίπου των δανείων που είχαν χορηγηθεί
σε ελβετικό νόμισμα. Ο νόμος προέβλεπε περικοπή του χρέους που προκύπτει από τη μετατροπή κατά 38%, εκ της οποίας το 15%
καλύπτεται από το Σερβικό Δημόσιο, ενώ οι τράπεζες δικαιούνται επίσης πίστωση φόρου ύψους 2% επί του εναπομείναντος
δανειακού υπολοίπου. Η μείωση χρέους, είναι εκπιπτόμενη φορολογικά, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία φορολογίας
εισοδήματος εταιρειών. Οι δανειολήπτες είχαν 30 μέρες προθεσμία να ενημερώσουν τις τράπεζες αν αποδέχονται την ανωτέρω
πρόταση, η οποία περιλάμβανε την εφαρμογή του επιτοκίου που ήταν σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2019 για τα δάνεια που είχαν
χορηγηθεί σε Ευρώ.
Την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, η θυγατρική τράπεζα της Eurobank στη Σερβία “Eurobank A.D. Beograd”, αναγνώρισε €
17,6 εκατ. προβλέψεις απομείωσης σχετικά με τα δάνεια και τις απαιτήσεις από πελάτες τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις για
μετατροπή σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο. Η συνολική επίπτωση φόρου από την προαναφερθείσα μετατροπή
συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης φόρου ύψους 2% ανήλθε σε € 4,4 εκατ. έσοδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των
δανειοληπτών έχει ήδη συμμετάσχει στην μετατροπή, ο Όμιλος δεν αναμένει περαιτέρω σημαντική επίπτωση από το νόμο στην
χρηματοοικονομική του θέση.
Δάνεια τα οποία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση
Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε δεσμευτική συμφωνία με διεθνή επενδυτή για την πώληση του 95%
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine and junior notes) μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών
δανείων (κυρίως μη εξυπηρετούμενων) λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου € 2 δις. (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει
στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης
και χαμηλής σειράς κατάταξης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και ως αποτέλεσμα της πώλησης των ομολογιών, η Τράπεζα
θα μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη και θα αποαναγνωρίσει το εν λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο.
Συνεπώς, την 30 Ιουνίου 2019, χαρτοφυλάκιο δανείων με λογιστική αξία προ απομείωσης € 1.987 εκατ., για το οποίο είχε
αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης € 845 εκατ., έχει ταξινομηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση. Η λογιστική αξία μετά από
προβλέψεις του δανειακού χαρτοφυλακίου, ύψους € 1.142 εκατ., αντιστοιχεί στην τεκμαρτή αποτίμησή του, με βάση την
ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης
σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του τρίτου τριμήνου του 2019.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2019, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτική προσφορά για την πώληση μη
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Συνεπώς, δάνεια με λογιστική αξία προ απομείωσης € 37 εκατ., για τα οποία είχε
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αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης € 29 εκατ., ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση, καθώς η πώλησή τους θεωρήθηκε
πολύ πιθανή.

16.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI)
Επενδυτικοί τίτλοι στο αποσβέσιμο κόστος (AC)
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων (FVTPL)
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

5.523

6.248

1.472

1.420

102
7.097

104
7.772

Oι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τη λογιστική αξία και την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των επενδυτικών τίτλων:

Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση
Λογιστική αξία
Σύνολο
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο Επενδυτικών τίτλων

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

30 Ιουνίου 2019
Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη
διάρκεια των
επενδυτικών
τίτλων - Στάδιο 2
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

720
(2)
718

789
(35)
754

1.509
(37)
1.472

5.523

-

5.523

6.241

754

6.995

102
7.097

31 Δεκεμβρίου 2018
Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη
Αναμενόμενες
διάρκεια των
πιστωτικές ζημιές
επενδυτικών
12μήνου - Στάδιο 1
τίτλων - Στάδιο 2
€ εκατ.
€ εκατ.
Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση
Λογιστική αξία
Σύνολο
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο Επενδυτικών τίτλων
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697
(3)
694

754
(28)
726

1.451
(31)
1.420

6.222

26

6.248

6.916

752

7.668

104
7.772

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

________________________

Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:
30 Ιουνίου 2019
Επενδυτικοί τίτλοι
μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων
απευθείας στην
καθαρή θέση
€ εκατ.

Επενδυτικοί
Επενδυτικοί
τίτλοι στο
τίτλοι στην
αποσβέσιμο εύλογη αξία μέσω
κόστος
αποτελεσμάτων
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

Ομόλογα
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότες
Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια
Σύνολο

2.787
1.958
778
5.523

979
493
1.472

4
4

3.766
2.451
782
6.999

-

-

98

98

5.523

1.472

102

7.097

31 Δεκεμβρίου 2018
Επενδυτικοί τίτλοι
μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων
απευθείας στην
καθαρή θέση
€ εκατ.

Επενδυτικοί τίτλοι
στο αποσβέσιμο
κόστος
€ εκατ.

Επενδυτικοί τίτλοι
στην εύλογη αξία
μέσω
αποτελεσμάτων
€ εκατ.

2.229
3.162
857
6.248

940
480
1.420

4
4

3.169
3.642
861
7.672

-

-

100

100

6.248

1.420

104

7.772

Σύνολο
€ εκατ.

Ομόλογα
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότες

(1)

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια
Σύνολο
(1) Την

31 Δεκεμβρίου 2018 συμπεριλαμβάνονται Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου € 0,1 εκατ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε € 44 εκατ. κέρδη στα «Αποτελέσματα από
επενδυτικούς τίτλους», εκ των οποίων € 35 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις χρεωστικών τίτλων που επιμετρώνταν στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI) και € 9 εκατ. κυρίως από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων
κεφαλαίων. Τη συγκριτική περίοδο, ο Όμιλος αναγνώρισε € 46 εκατ. κέρδη κυρίως από πωλήσεις χρεωστικών τίτλων FVOCI.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, η βελτίωση των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) του χρέους τoυ Ελληνικού Δημοσίου είχε
ως αποτέλεσμα την αύξηση της εύλογης αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που ταξινομήθηκαν στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI).
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Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Παρακάτω παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 30 Ιουνίου 2019, που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019:
Επωνυμία εταιρείας

Ποσοστό
Σημείωση συμμετοχής

Be Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών
Συναλλαγών και Παροχής Λογιστικών και Φορολογικών
Υπηρεσιών
Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Eurobank Ergasias Leasing A.E.
Eurobank Factors Α.Ε.Π.Ε.Α.
Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων
από Δάνεια και Πιστώσεις
Hellenic Post Credit Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Πιστώσεων
Herald Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης
Ακινήτων και Υπηρεσιών 1

Τομέας δραστηριότητας

98,01

Ελλάδα

Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, παροχή λογιστικών,
φορολογικών και λοιπών υπηρεσιών

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουσίας
Χρηματιστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

50,00
100,00

Ελλάδα
Ελλάδα

Διαχείριση πιστωτικών καρτών και παροχή λοιπών υπηρεσιών
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

ε

100,00
100,00

Ελλάδα
Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Herald Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης
Ακινήτων και Υπηρεσιών 2
Στάνταρντ Κτηματική Α.Ε.
Cloud Hellas Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία

Χώρα
εγκατάστασης

Piraeus Port Plaza 1 Aνώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων
και επιχειρήσεων
Cairo Estate I Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε

ε

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

στ

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Cairo Estate IΙ Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε

στ

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Cairo Estate IΙΙ Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε

στ

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Pillar Estate Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

στ

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Real Estate Management Μονοπρόσωπη Α.Ε.

στ

100,00

Ελλάδα

Υπηρεσίες ακινήτων

Anchor Ελληνική Επενδυτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρείας Συμμετοχών
Eurobank Bulgaria A.D.
Bulgarian Retail Services A.D.

ζ

100,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

99,99
100,00

Βουλγαρία
Βουλγαρία

99,99
100,00
100,00
100,00
99,98
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Νησιά Cayman
Νησιά Channel
Νησιά Channel
Κύπρος
Κύπρος

100,00

Κύπρος

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

Παροχή Πιστώσεων
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

ERB Property Services Sofia Ε.A.D.
IMO 03 E.A.D.
IMO Property Investments Sofia E.A.D.
ERB Leasing Bulgaria EAD
Pireaus Bank Bulgaria A.D
Pireaus Insurance Brokerage EOOD
ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd
Berberis Investments Ltd
ERB Hellas Funding Ltd
Eurobank Cyprus Ltd

δ
δ

CEH Balkan Holdings Ltd (1)
Chamia Enterprises Company Ltd (1)
ERB New Europe Funding III Ltd
Foramonio Ltd
NEU 03 Property Holdings Ltd
NEU Property Holdings Ltd
Lenevino Holdings Ltd
Rano Investments Ltd
Neviko Ventures Ltd
Staynia Holdings Ltd
Zivar Investments Ltd
Amvanero Ltd
Ragisena Ltd
Revasono Holdings Ltd
Volki Investments Ltd
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ε
η
η
η
η
η

Τράπεζα
Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείριση
πιστωτικών καρτών
Υπηρεσίες ακινήτων
Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Τράπεζα
Μεσιτεία ασφαλίσεων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία χαρτοφυλακίου
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Τράπεζα
Εταιρεία χαρτοφυλακίου
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Επωνυμία εταιρείας
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Eurobank Holding (Luxembourg) S.A.
ERB Lux Immo S.A.
Grivalia New Europe S.A.
ERB New Europe Funding B.V.
ERB New Europe Funding II B.V.
ERB New Europe Holding B.V.
ERB IT Shared Services S.A.
(1)

Eurobank Finance S.A.
IMO Property Investments Bucuresti S.A.
IMO-II Property Investments S.A.
Eliade Tower S.A.
Retail Development S.A.
Seferco Development S.A.
Eurobank A.D. Beograd

Ποσοστό
Σημείωση συμμετοχής
100,00
100,00
100,00
100,00
ε
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

ε
ε
ε

ERB Leasing A.D. Beograd (1)
IMO Property Investments A.D. Beograd
Reco Real Property A.D. Beograd
ERB Istanbul Holding A.S.
ERB Hellas Plc
Anaptyxi SME I Plc (1)
Karta II Plc
Themeleion II Mortgage Finance Plc (1)

στ

Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company
Cairo No. 3 Finance Designated Activity Company
Pillar Finance Designated Activity Company

στ
στ
στ

(1)

Τομέας δραστηριότητας
Τράπεζα
Διαχείριση κεφαλαίων
Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Παροχή πιστώσεων
Παροχή πιστώσεων
Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής
Επενδυτικές υπηρεσίες

100,00
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
-

Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Σερβία
Σερβία
Σερβία
Σερβία
Τουρκία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο

Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Τράπεζα
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

-

Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

-

Ιρλανδία
Ιρλανδία
Ιρλανδία

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

-

Ιρλανδία

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

-

Ιρλανδία
Ιρλανδία

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Themeleion III Mortgage Finance Plc (1)
Themeleion IV Mortgage Finance Plc (1)
(1)
Themeleion Mortgage Finance Plc
(1)
Tegea Plc
Maximus Hellas Designated Activity Company
Αstarti Designated Activity Company
Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company

Χώρα
εγκατάστασης
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ολλανδία
Ολλανδία
Ρουμανία
Ρουμανία

________________________

Εταιρείες οι οποίες είναι υπό ρευστοποίηση την 30 Ιουνίου 2019.

Οι ακόλουθες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κυρίως λόγω μη
σημαντικότητας:
(i) Εταιρείες χαρτοφυλακίου και άλλες εταιρείες ειδικού σκοπού του Ομίλου για τη συγκέντρωση κεφαλαίων: (α) Themeleion III
Holdings Ltd, Themeleion IV Holdings Ltd, Themeleion V Mortgage Finance Plc, Themeleion VI Mortgage Finance Plc, Anaptyxi APC
Ltd, Byzantium II Finance Plc, Τegea Holdings Ltd και Anaptyxi SME I Holdings Ltd, οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση και (β) Karta II
Holdings Ltd.
(ii) Εταιρεία η οποία είναι αδρανής: Enalios Αξιοποιήσεις Ακινήτων Α.Ξ.Ε.
(iii) Εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο βάσει σχετικών συμφωνητικών ενεχυρίασης των μετοχών τους: Finas Α.Ε.,
Rovinvest A.E., Provet A.E. και Promivet Α.Ε.
(α) NEU BG Central Office Ltd, Κύπρος
Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, αποφασίστηκε η εκκαθάριση της εταιρείας. Το πρώτο τρίμηνο του 2019, ολοκληρώθηκε η τελική
διανομή της περιουσίας της εταιρείας στον μέτοχό της, NEU Property Holdings Ltd και συνεπώς δεν συμπεριλήφθηκε στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2019. Η σχετική διαδικασία για τη λύση της
εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.
(β) Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων A.Ε., Ελλάδα, Eurobank Property Services S.A., Ρουμανία και ERB Property Services d.o.o.
Beograd, Σερβία
Τον Ιανουάριο του 2019, η Τράπεζα και η Cerved Credit Management Group S.r.l. (Cerved) υπέγραψαν μια δεσμευτική συμφωνία
στο πλαίσιο της οποίας, η Cerved θα αποκτούσε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων A.Ε (EPS)
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και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. Ρουμανίας και ERB Property Services d.o.o. Beograd Σερβίας από την
Eurobank. Η EPS Ελλάδας ορίστηκε επίσης ως διαχειριστής ακίνητης περιουσίας της Eurobank για τα επόμενα πέντε έτη όσον αφορά
το σύνολο των εκτιμήσεων ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2019 μέσω της απόκτησης
από την Cerved, έναντι τιμήματος € 8 εκατ., του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της EPS με κέρδος ύψους € 1,3 εκατ. το οποίο
αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έσοδα/έξοδα». Επιπλέον αντίτιμο έως € 5 εκατ. με την μορφή αμοιβής θα καταβληθεί εφόσον
επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και υπό όρους εντός χρονοδιαγράμματος έως το 2023. Η συναλλαγή ήταν
σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες, υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο
εξωτερικής ανάθεσης σε σχέση με τις υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας.
(γ) Σύγχρονο Ξενοδοχείν Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Κτηματική Εταιρεία, Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο 2019, η Τράπεζα υπέγραψε προσύμφωνο με τρίτους για τη διάθεση της συμμετοχής της (100%) στη «Σύγχρονο
Ξενοδοχείν». Με βάση την ανωτέρω συμφωνία, τον Μάρτιο του 2019 έλαβε χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε
από τον αγοραστή προκειμένου το χρέος της εταιρείας προς την Τράπεζα να αποπληρωθεί πλήρως. Με την ολοκλήρωση της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου, η συμμετοχή της Τράπεζας στην εταιρεία μειώθηκε σε 41% και σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία
αγοραπωλησίας η οποία υπεγράφη τον ίδιο μήνα, η πώληση της εταιρείας ολοκληρώθηκε, με κέρδος ύψους € 2,1 εκατ. το οποίο
αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έσοδα / έξοδα».
(δ) Απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. και της Piraeus Ιnsurance Brokerage EOOD, Βουλγαρία.
Την 7 Νοεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την απόκτηση της
Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς A.E., από τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, την
Eurobank Bulgaria A.D. (Postbank) (η Συναλλαγή). Τον Ιούνιο του 2019, ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή, εφόσον ελήφθησαν όλες οι
απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και η θυγατρική της Τράπεζας, Postbank, απέκτησε το 99,9819% των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου της PBB και συνεπώς έμμεση συμμετοχή 99,9819% στην κατά 100% θυγατρική της Piraeus Insurance Brokerage
EOOD (σημ. 31).
(ε) Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., θυγατρικές
Την 5 Απριλίου 2019, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Eurobank και της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ενέκριναν τη
συγχώνευση των δύο εταιρειών . Από την ανωτέρω ημερομηνία, η Τράπεζα απέκτησε επίσης τον έλεγχο των θυγατρικών της Grivalia.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την συγχώνευση των δύο εταιρείων παρέχονται στη σημείωση 31.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ομίλου (ΝPEs), ιδρύθηκαν οι
ακόλουθες κατά 100% θυγατρικές εταιρείες:
(στ) Εταιρείες ειδικού σκοπού συγκέντρωσης κεφαλαίων για την τιτλοποίηση των δανείων της Τράπεζας και σχετιζόμενες
εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας
- Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 3 Finance Designated
Activity Company και Pillar Finance Designated Activity Company, Ιρλανδία (σημ. 24)
- Cairo Estate I Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε., Cairo Estate II Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε., Cairo Estate III Κτηματική
Μονοπρόσωπη Α.Ε., Pillar Estate Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε. και Real Estate Management Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελλάδα.
(ζ) Anchor Ελληνική Επενδυτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρείας Συμμετοχών, Ελλάδα
(η) Zivar Investments Ltd, Amvanero Ltd, Ragisena Ltd, Revasono Holdings Ltd και Volki Investments Ltd, εταιρείες επενδύσεων
ακίνητης περιουσίας, Kύπρος
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του (ΝPEs), ο Όμιλος: (α) ίδρυσε τις εξ
ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες, Vouliagmeni Residence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Αθηναϊκές Εκμεταλλεύσεις Ακινήτων
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και (β) απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.
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Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες

Την 30 Ιουνίου 2019, οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες ανήλθαν σε € 211 εκατ. (31 Δεκεμβρίου
2018: € 113 εκατ.). Παρακάτω παρατίθενται οι συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2019:
Επωνυμία εταιρείας
Femion Ltd
ΤΕΦΙΝ Α.Ε. (1)
Sinda Enterprises Company Ltd
Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd
Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου
Ανώνυμη Εταιρεία
Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε.
Rosequeens Properties Ltd (3)
Famar S.A.(1)
Odyssey GP S.a.r.l.
Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος
Εταιρεία Συμμετοχών (2)
Alpha Eπενδυτικής Περιουσίας Αθηναϊκών
Εμπορικών Kαταστημάτων Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Τομέας δραστηριότητας

Μερίδιο
Ομίλου

Κύπρος
Ελλάδα

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
Εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων

66,45
50,00

Κύπρος
Σερβία
Ελλάδα

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

48,00
25,15
41,67

Εταιρεία χρηματοδότησης επενδύσεων
Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
Εταιρεία χαρτοφυλακίου
Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
Εταιρεία χαρτοφυλακίου

33,82
33,33
23,55
20,00
20,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

30,00

β
δ

Ελλάδα
Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

50,00
49,00

δ

Ελλάδα

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

49,00

δ

Ελλάδα

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

49,00

δ

Λουξεμβούργο

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

25,00

Σημείωση

α

(2)

Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ
Piraeus Port Plaza 2 Α.Ε. Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών
Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Piraeus Port Plaza 3 Α. Ε. Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών
Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Value Tουριστική Α.Ε. Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών
Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Grivalia Hospitality S.A.

Ελλάδα
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Ελλάδα

(1) Εταιρείες

οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση την 30 Ιουνίου 2019.
Ο όμιλος Eurolife (Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και οι θυγατρικές της) και ο όμιλος Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων
(Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. και οι θυγατρικές της) θεωρούνται συγγενείς εταιρείες του Ομίλου.
(3) Η Rosequeens Properties Ltd (συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της Rosequeens Properties SRL) και ο όμιλος Grivalia Hospitality (Grivalia Hospitality
S.A. και οι θυγατρικές της) θεωρούνται κοινοπραξίες του Ομίλου.
(2)

(α) Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd, Σερβία
Κατά την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, η συμμετοχή του Ομίλου στην Singidunum μειώθηκε από 25,34% σε 25,15%, σε
συνέχεια των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του άλλου μετόχου, της Lamda Development B.V., με βάση τους όρους της
σχετικής συμφωνίας των μετόχων.
(β) Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ, Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο του 2019, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χρέους, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ίδρυσαν την Πείργκα
Κύθνου ΙΚΕ, για να λειτουργήσει ως εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, στην Ελλάδα. Με βάση τους συμβατικούς όρους
των συμφωνιών των μετόχων και την ουσία των συναφθέντων, η Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ θα λογίζεται ως κοινοπραξία του Ομίλου.
(γ) Unisoft A.E., Ελλάδα
Τον Μάρτιο του 2019, η Τράπεζα αύξησε τη συμμετοχή της στην Unisoft S.A από 18,02% σε 29,06%, ως αποτέλεσμα της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης του χρέους της εταιρείας. Τον
Απρίλιο του 2019, υπεγράφη συμφωνία για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Unisoft A.E έναντι τιμήματος €
0,8 εκατ.
(δ) Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κοινοπραξίες
Την 5 Απριλίου 2019, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Eurobank και της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενέκριναν τη
συγχώνευση των δύο εταιρειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία, η Τράπεζα έχει επίσης αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Grivalia και
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συνεπώς κοινό έλεγχο επί των κοινοπραξιών του. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την συγχώνευση των δύο εταιρειών παρέχονται
στη σημείωση 31.
Γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd, Σερβία
Τον Ιούλιο του 2019, η συμμετοχή του Ομίλου στην Singidunum μειώθηκε από 25,15% σε 24,90%, λόγω της πρόσθετης αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του άλλου μετόχου Lamda Development B.V., βάσει της σχετικής συμφωνίας των μετόχων.

19.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα

Η λογιστική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

Οικόπεδα, κτίρια και βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
Έπιπλα, εξοπλισμός,οχήματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά προγράμματα

471
37
55

266
35
52

Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού (1)
Σύνολο ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων

224
787

353

1.113
1.900

316
669

(2)

Επενδύσεις σε ακίνητα (2)
Σύνολο
(1) Κατόπιν

της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ. 2). Οι σχετικές υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στην σημείωση 25,
«Λοιπές υποχρεώσεις».
(2) Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συγχώνευση με την Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (σημ. 31).

Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Υπόλοιπο από απόκτηση/συγχώνευση εταιρειών (σημ. 31)
Mεταφορές από/προς ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
Πωλήσεις και διαγραφές
Απομείωση
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

343
815
3
(14)
(2)
1.145

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Υπόλοιπο από απόκτηση/συγχώνευση εταιρειών (σημ. 31)

(27)
(1)

Πωλήσεις και διαγραφές
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου
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Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Απαιτήσεις από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
Ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
και σχετικές προκαταβολές
Ενεχυριασμένο ποσό που σχετίζεται με χρηματοοικονομική
εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου
(2)

Υπόλοιπα σε διακανονισμό
Προπληρωμένα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
Λοιπές εγγυήσεις
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο

(1)

708

707

595

555

239

240

121
119
81

122
83
76

59
170
2.092

53
98
1.934

(1) Περιλαμβάνει

παρακρατούμενους φόρους μετά από προβλέψεις.
Περιλαμβάνει υπόλοιπα σε διακανονισμό με πελάτες, υπόλοιπα σε διακανονισμό που σχετίζονται με πλειστηριασμούς και χρηματιστηριακές
δραστηριότητες.
(2)

Την 30 Ιουνίου 2019, τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ποσού € 170 εκατ., μετά από προβλέψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, σε
απαιτήσεις σχετιζόμενες με (α) προκαταβολές σε προμηθευτές, (β) δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης
από τo Σερβικό Δημόσιο, σημείωση 15), (γ) δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων και (δ) νομικές υποθέσεις.

21.

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ

1.250

2.050

Την 30 Ιουνίου 2019, η εξάρτηση από το μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος μειώθηκε σε € 1,3 δις, κυρίως λόγω της
εισροής καταθέσεων (31 Δεκεμβρίου 2018: € 2,1 δις, εκ των οποίων € 0,5 δις χρηματοδότηση από τον ΕLA). Η Τράπεζα έχει εξαλείψει
τη χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA) από το τέλος του Ιανουαρίου 2019.

22.

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δανεισμός από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
παρεμφερείς οργανισμούς
Τρεχούμενοι λογαριασμοί και υπόλοιπα σε διακανονισμό με Τράπεζες
Διατραπεζικός δανεισμός
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

5.767

5.652

676
155
41
6.639

591
115
18
6.376

Την 30 Ιουνίου 2019, οι εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν κυρίως σε συναλλαγές με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εγγύηση χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου και
καλυμμένες ομολογίες που εκδόθηκαν από την Τράπεζα (σημ. 16 και 24). Την 30 Ιουνίου 2019, ο δανεισμός από διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρεμφερείς οργανισμούς περιλαμβάνει δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(European Investment Bank), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction
and Development) και από λοιπούς παρεμφερείς οργανισμούς.
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Υποχρεώσεις προς πελάτες
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

Καταθέσεις ταμιευτηρίου και τρεχούμενοι λογαριασμοί
Προθεσμιακές καταθέσεις
Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων
Λοιπά προθεσμιακά προϊόντα (σημ. 24)
Σύνολο

23.690
17.442
200
12
41.344

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.
21.875
16.990
200
18
39.083

Την 30 Ιουνίου 2019, οι υποχρεώσεις προς πελάτες περιλαμβάνουν καταθέσεις πελατών από την απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria
A.D. (σημ. 31) ποσού € 1.092 εκατ. (καταθέσεις ταμιευτηρίου και τρεχούμενοι λογαριασμοί: € 629 εκατ., προθεσμιακές καταθέσεις:
€ 463 εκατ.).
Τα λοιπά προθεσμιακά προϊόντα σχετίζονται με μεσοπρόθεσμους τίτλους κύριας οφειλής που κατείχαν πελάτες της Τράπεζας ποσού
€ 12 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 18 εκατ.).
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, οι υποχρεώσεις προς πελάτες για τις ελληνικές και διεθνείς δραστηριότητες
ανέρχονταν σε € 29.537 εκατ. και € 11.807 εκατ., αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2018: € 28.785 εκατ. και € 10.298 εκατ., αντίστοιχα).

24.

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Ομόλογα από τιτλοποίηση
Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2)
Καλυμμένες ομολογίες
Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN) (σημ. 23)
Σύνολο

1.261
977
506
18
2.762

1.245
947
499
16
2.707

Ομόλογα από τιτλοποίηση
Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Μaximus
Hellas DAC, προχώρησε στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των εκδοθέντων τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού σε €
1.338 εκατ., εκ των οποίων € 910 εκατ. τίτλοι κατηγορίας Α διακρατήθηκαν από διεθνή θεσμικό επενδυτή ενώ € 428 εκατ. τίτλοι
κατηγορίας Β διακρατήθηκαν από την Τράπεζα. Την 30 Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της μερικής αποπληρωμής τους, η λογιστική αξία
των τίτλων της κατηγορίας Α ανήλθε σε € 805 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 654 εκατ.).
Επιπλέον, την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της μερικής αποπληρωμής τους, η λογιστική αξία των
εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού τίτλων που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση
κεφαλαίων της Τράπεζας, Astarti DAC, οι οποίοι διακρατήθηκαν από θεσμικό επενδυτή (τίτλοι κατηγορίας Α) ανήλθαν σε € 456 εκατ.
(31 Δεκεμβρίου 2018: € 591 εκατ.).
Τον Ιούνιο του 2019, η Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Pillar Finance
Designated Activity Company, εξέδωσε ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου € 2 δις (εκ των οποίων €1.044 εκατ. ομόλογα
υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), € 310 εκατ. ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και € 645 εκατ. χαμηλής
σειράς κατάταξης (junior notes)), με τιτλοποίηση κυρίως μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, (Project Pillar), τα οποία
διακρατήθηκαν πλήρως από την Τράπεζα. Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την
Celidoria S.A.R.L, μία εταιρεία που ελέγχεται από επενδυτικά κεφάλαια των οποίων ο διαχειριστής είναι η διεθνής εταιρεία
διαχείρισης επενδύσεων Pimco, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης της
προαναφερθείσας τιτλοποίησης (σημ. 15).
Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2019, η Τράπεζα μέσω των θυγατρικών της εταιρειών ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Cairo
No. 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company και Cairo No. 3 Finance Designated
Activity Company, εξέδωσε ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου € 7,5 δις, με τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία διακρατήθηκαν πλήρως από την Τράπεζα. Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα και η Bravo Strategies
III LLC, μια συνδεδεμένη εταιρεία της Celidoria, συμφώνησαν να εισέλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση του
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20% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης της προαναφερθείσας τιτλοποίησης (Project Cairo) και την πώληση
της πλειοψηφίας των μετοχών της θυγατρικής της Τράπεζας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις («FPS») (Project Εurope). Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός του τρίτου τριμήνου
του 2019.
Κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 (Tier 2)
Τον Ιανουάριο του 2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 ονομαστικής αξίας € 950 εκατ., σε
αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα του προγράμματος ενίσχυσης της
Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του Νόμου 3723/2008. Τα προαναφερθέντα κεφαλαιακά μέσα, τα οποία έχουν
διάρκεια δέκα ετών (έως την 17 Ιανουαρίου 2028) και σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 6,41% (αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων), το οποίο θα καταβάλλεται εξαμηνιαία, την 30 Ιουνίου 2019, ανέρχονταν σε € 977 εκατ., συμπεριλαμβανομένων €
4 εκατ. αναπόσβεστων εξόδων έκδοσης και € 31 εκατ. δεδουλευμένων τόκων.
Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN)
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση μεσοπρόθεσμων τίτλων ονομαστικής αξίας € 2 εκατ.
Καλυμμένες ομολογίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου του 2019, η Τράπεζα προχώρησε στην μερική ακύρωση καλυμμένων
ομολογιών ονομαστικής αξίας € 150 εκατ. οι οποίες διακρατούνταν από την Τράπεζα.
Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις εκδοθείσες καλυμμένες ομολογίες, βάσει της Π.Δ.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Έκθεση προς Επενδυτές για τα Προγράμματα Καλυμμένων Ομολογιών).

25.

Λοιπές υποχρεώσεις
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
(1)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Υπόλοιπα σε διακανονισμό (2)
Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα
Λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για δεσμεύσεις
που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(3)

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πρόβλεψη χρηματοοικονομικής εγγύησης για πιστωτικό
κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου
Υποχρέωση λόγω εξαγοράς (σημ. 31)
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (σημ. 12)
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

225
352
149
125

297
96
98

55
51

58
49

48

8

42
26
15
14
163
1.265

43
8
4
183
844

(1)

Κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ.2).
Περιλαμβάνει υπόλοιπα σε διακανονισμό που σχετίζονται με τραπεζικές επιταγές και εμβάσματα, συναλλαγές πιστωτικών καρτών, λοιπές τραπεζικές και
χρηματιστηριακές δραστηριότητες.
(3) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι υποχρεώσεις για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που είχαν προκύψει από το
Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου εμφανίζονταν στις λοιπές προβλέψεις.
(2)

Την 30 Ιουνίου 2019, οι λοιπές υποχρεώσεις ποσού € 163 εκατ. αφορούν κυρίως σε (α) υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πιστωτές,
(β) εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, (γ) υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη και (δ) υποχρεώσεις συναλλαγών
(trading liabilities).
Την 30 Ιουνίου 2019, οι λοιπές προβλέψεις ποσού € 125 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 98 εκατ.) περιλαμβάνουν κυρίως: (α) € 57
εκατ. για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και απαιτήσεις υπό αμφισβήτηση (σημ. 30), (β) λοιπές προβλέψεις για λειτουργικούς
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κινδύνους ποσού € 45 εκατ., εκ των οποίων € 37 εκατ. αφορούν τις πωληθείσες θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία (σημ. 13) και (γ)
€ 18 εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης τα οποία σχετίζονται με την απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (σημ. 31).
Την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου του 2019, αναγνωρίστηκε ποσό ύψους € 42 εκατ. στα αποτελέσματα του Ομίλου για παροχές
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σε σχέση με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Scheme - VES) το οποίο
η Τράπεζα ξεκίνησε τον Μάιο του 2019. Το νέο VES, αφορά σε υπάλληλους οι οποίοι ξεπερνούν ένα ηλικιακό όριο, καθώς και σε
υπάλληλους από συγκεκριμένες μονάδες της Τράπεζας ανεξαρτήτως ηλικίας και πραγματοποιείται είτε με εφάπαξ αποζημιώσεις,
είτε με χορήγηση αδειών μεγάλης διάρκειας όπου οι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού, ή με συνδυασμό
των προαναφερθέντων.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Scheme - VES) το οποίο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών, ο Όμιλος αναγνώρισε πρόσθετο κόστος € 13 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.

26.

Μετοχικό κεφάλαιο, διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές

Την 30 Ιουνίου 2019, η ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας είναι € 0,23 ανά μετοχή (31 Δεκεμβρίου 2018: € 0,30). Το μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, της διαφοράς από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο και των ιδίων μετοχών παρουσιάζεται παρακάτω:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω
της συγχώνευσης με την Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π
Αγορά ιδίων μετοχών
Πώληση ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

Μετοχικό
κεφάλαιο
€ εκατ.
656

Ίδιες
μετοχές
€ εκατ.
(1)

Καθαρό
ποσό
€ εκατ.
655

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών
υπέρ το άρτιο
€ εκατ.
8.056

197
-

(0)
0
(1)

197
(0)
0
852

8.056

853

Ίδιες μετοχές
€ εκατ.
(1)

Καθαρό ποσό
€ εκατ.
8.055

(2)
0
(3)

(2)
0
8.053

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας παρουσιάζεται παρακάτω:
Αριθμός μετοχών

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω
της συγχώνευσης με την Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π
Αγορά ιδίων μετοχών
Πώληση ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

Εκδοθείσες
μετοχές

Ίδιες μετοχές

Καθαρό ποσό

2.185.998.765

(1.194.032)

2.184.804.733

1.523.163.087
3.709.161.852

(3.921.148)
874.196
(4.240.984)

1.523.163.087
(3.921.148)
874.196
3.704.920.868

Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π (σημ. 31) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας κατά:
α) ποσό € 165 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π, και
β) ποσό € 32 εκατ., προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας
κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από € 0,30 σε € 0,23.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 853 εκατ. και ο συνολικός αριθμός των μετοχών
της σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,23 έκαστη.
Ίδιες μετοχές
Στα συνήθη πλαίσια των εργασιών τους, οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας ενδέχεται να πραγματοποιήσουν αγορές και πωλήσεις
ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16γ του Νόμου 3864/2010, για όσο συμμετέχει το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο
της Τράπεζας, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα χωρίς την έγκρισή του.
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Επιπλέον, την 30 Ιουνίου 2019, ο αριθμός των μετοχών της Eurobank που κατείχαν οι συγγενείς εταιρείες του Ομίλου στα συνήθη
πλαίσια των ασφαλιστικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ήταν συνολικά 63.392.250 (31 Δεκεμβρίου 2018: 18.406.000).

27.

Προνομιούχοι τίτλοι

To υπόλοιπο των προνομιούχων τίτλων που εξέδωσε ο Όμιλος μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, την
30 Ιουνίου 2019 παρουσιάζεται παρακάτω:
Έκδοση Α Έκδοση Β Έκδοση Γ Έκδοση Δ
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

2

4

17

19

Σύνολο
€ εκατ.
42

Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη, αναφορικά με τις ανωτέρω εκδόσεις των προνομιούχων τίτλων, καλύπτονται από εγγυήσεις
μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι αναλυτικοί όροι της κάθε έκδοσης, μαζί με την μερισματική τους απόδοση ή/και τη
βάση υπολογισμού της είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών τις
οποίες κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο (σημ. 24) την 17 Ιανουαρίου 2018 και σύμφωνα με τους όρους των προνομιούχων τίτλων, η ERB
Hellas Funding Ltd ανακοίνωσε και προχώρησε στην πληρωμή μη σωρευτικών μερισμάτων συνολικού ποσού € 1,4 εκατ. (€ 1,2 εκατ.
μετά από φόρους) για τις σειρές Α, B, Γ και Δ. Την 30 Ιουνίου 2019, το μέρισμα που αναλογεί στους κατόχους προνομιούχων τίτλων
ανήλθε σε € 1,4 εκατ. (€ 1,2 εκατ. μετά από φόρους).
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Η ERB Hellas Funding προχώρησε στην καταβολή μη σωρευτικών μερισμάτων συνολικού ποσού € 0,7 εκατ. για τις σειρές Γ, Δ και Β
την 9 Ιουλίου, 29 Ιουλίου και 2 Αυγούστου 2019 αντίστοιχα.
Τον Απρίλιο 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της ERB Hellas Funding αποφάσισε να προχωρήσει στην εξαγορά του συνόλου (τέσσερις
σειρές) των εκδοθέντων προνομιούχων τίτλων. Η σχετική ανακοίνωση της πρόθεσης της εταιρείας για την ανωτέρω εξαγορά
κοινοποιήθηκε την 23 Απριλίου 2019. Ακολούθως, την 29 Μαΐου και την 21 Ιουνίου του 2019, η εταιρεία προέβη σε ανακοίνωση
προς τους κατόχους των προνομιούχων τίτλων των σειρών Γ και Β και οι τίτλοι επαναγοράστηκαν την 9 Ιουλίου και 2 Αυγούστου
2019 αντίστοιχα. Οι προσεχείς διαθέσιμες ημερομηνίες για την εξαγορά των σειρών Δ και Α των προνομιούχων τίτλων, βάσει των
όρων της κάθε έκδοσης, είναι στις 29 Οκτωβρίου 2019 και 18 Μαρτίου 2020, αντίστοιχα.

28.

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Η εύλογη αξία είναι η τιμή που μία οντότητα θα λάμβανε κατά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα κατέβαλε για τη
μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην κύρια (ή πιο συμφέρουσα) αγορά, κατά την
ημερομηνία της επιμέτρησης και υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (δηλ. τιμή εξόδου). Όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη τιμή
για πανομοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, η εύλογη αξία επιμετράται με τη χρήση άλλων κατάλληλων τεχνικών
αποτίμησης μεγιστοποιώντας τη χρήση συναφών παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων
δεδομένων. Τα παρατηρήσιμα δεδομένα προκύπτουν χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς, όπως πληροφορίες διαθέσιμες στο
κοινό σχετικά με πραγματικά γεγονότα ή συναλλαγές, και αντανακλούν τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες
στην αγορά για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων, όπως διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για παρόμοια
μέσα, επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων, τεκμαρτή μεταβλητότητα και περιθώρια φερεγγυότητας (credit spreads).
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία ή στην αποσβέσιμη αξία κτήσης και η εύλογη αξία
τους έχει γνωστοποιηθεί, κατηγοριοποιούνται σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η αποτίμησή
τους βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα, ως ακολούθως:
α)

Επίπεδο 1 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται βάσει επίσημων τιμών (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές
αγορές για πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά στοιχεία στα οποία ο Όμιλος μπορεί να έχει πρόσβαση κατά την ημερομηνία
επιμέτρησης. Ενεργή θεωρείται η αγορά στην οποία οι τιμές αυτές είναι άμεσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα
διαθέσιμες από κάποιο χρηματιστήριο, χρηματιστή, διαπραγματευτή, βιομηχανικό κλάδο, υπηρεσία τιμών ή ρυθμιστική
αρχή και αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές. Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά
διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι κατοχής ή έκδοσης του Ομίλου, μετοχές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που
διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, καθώς επίσης και αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία υπάρχουν τακτικά και συχνά
δημοσιευμένες τιμές.
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β)

Επίπεδο 2 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης με δεδομένα, διαφορετικά
των επίσημων τιμών του Επιπέδου 1, τα οποία είναι παρατηρήσιμα είτε απευθείας ή εμμέσως, όπως : i) επίσημες τιμές για
παρεμφερή χρηματοοικονομικά μέσα σε ενεργές αγορές, ii) επίσημες τιμές για πανομοιότυπα ή παρεμφερή
χρηματοοικονομικά μέσα σε αγορές που δεν είναι ενεργές, iii) δεδομένα, εκτός των επίσημων τιμών, που είναι άμεσα ή
έμμεσα παρατηρήσιμα, όπως επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων παρατηρήσιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιτόκια
προθεσμιακών συμβολαίων ξένου συναλλάγματος, τιμές μετοχών, περιθώρια φερεγγυότητας και τεκμαρτή μεταβλητότητα
που λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς παροχής τιμών αγοράς και iv) άλλα μη παρατηρήσιμα δεδομένα που δεν είναι
σημαντικά για τη συνολική επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Επιπέδου 2 περιλαμβάνουν
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, μη άμεσα ρευστοποιήσιμους χρεωστικούς τίτλους, που κατέχονται ή εκδίδονται από τον
Όμιλο και μετοχές.

γ)

Επίπεδο 3 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης στις οποίες τα
σημαντικότερα δεδομένα είναι μη παρατηρήσιμα. Κατά τη συλλογή των μη παρατηρήσιμων δεδομένων, χρησιμοποιούνται
οι καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα αντανακλώνται
οι υποθέσεις των συμμετεχόντων στην αγορά (π.χ. παραδοχές σχετικά με τον κίνδυνο). Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του Επιπέδου 3 περιλαμβάνουν μη διαπραγματευόμενους μετοχικούς τίτλους ή μετοχικούς τίτλους που
διαπραγματεύονται σε αγορές οι οποίες δεν θεωρούνται ενεργές, συγκεκριμένα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, δάνεια
και απαιτήσεις από πελάτες και ομόλογα από τιτλοποιήσεις που εκδίδονται από τον Όμιλο.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Η κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία τους, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:
Επίπεδο 1
€ εκατ.
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αποτιμώμενα υποχρεωτικά
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις συναλλαγών
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις συναλλαγών
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
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Σύνολο
€ εκατ.

119

-

-

119

25
0

13
2.351

64
0

102
2.351

5.420

103

-

5.523

-

-

55

55

5.564

2.467

119

8.150

2
7

2.734
-

-

2.736
7

9

2.734

-

2.743

Επίπεδο 1
€ εκατ.
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αποτιμώμενα υποχρεωτικά
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

30 Ιουνίου 2019
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου 2018
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

43

0

-

43

39
0

7
1.870

58
1

104
1.871

6.130

118

-

6.248

-

-

59

59

6.212

1.995

118

8.325

0
4

1.893
-

-

1.893
4

4

1.893

-

1.897
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Ο Όμιλος αναγνωρίζει μεταφορές εντός και εκτός των επιπέδων ιεραρχίας της εύλογης αξίας στην αρχή του τριμήνου κατά το οποίο
έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 δεν
υπήρξαν σημαντικές μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων.
Συμφωνία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Επιπέδου 3
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες, μετά από πωλήσεις και λήξεις
Σύνολο κερδών/(ζημιών) περιόδου που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο την 30 Ioυνίου

118
5
(3)
(1)
119

Διαδικασίες και τεχνικές αποτίμησης του Ομίλου
Ο τομέας Group Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) θεσπίζει τις διαδικασίες που διέπουν την επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί ευρέως αναγνωρισμένα μοντέλα αποτίμησης για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των κοινών χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες τιμές σε
ενεργές αγορές, όπως τις ανταλλαγές επιτοκίων και τις ανταλλαγές συναλλάγματος (interest and cross currency swaps), που
χρησιμοποιούν μόνο παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς και δεν απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη διενέργεια εκτιμήσεων από τη
Διοίκηση. Οι παρατηρήσιμες τιμές ή τα δεδομένα των μοντέλων αποτίμησης είναι συνήθως διαθέσιμα στην αγορά για τους
εισηγμένους χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους, τα διαπραγματεύσιμα και τα απλά εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η
διαθεσιμότητα παρατηρήσιμων τιμών της αγοράς και των δεδομένων των μοντέλων αποτίμησης μειώνει την ανάγκη διενέργειας
εκτιμήσεων από τη Διοίκηση και επίσης μειώνει την αβεβαιότητα σχετικά με τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών.
Όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία
δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, αυτές επιβεβαιώνονται για την ορθότητά τους έναντι ιστορικών
στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, έναντι τρεχουσών ή πρόσφατων παρατηρούμενων συναλλαγών σε διάφορα χρηματοοικονομικά
μέσα, και επανεξετάζονται περιοδικά από κατάλληλο προσωπικό ανεξάρτητο από το προσωπικό που τα δημιούργησε. Όλα τα
μοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιμοποιηθούν και προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματα
αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και συγκριτικές τιμές αγοράς. Οι εκτιμήσεις των εύλογων αξιών που λαμβάνονται από
τα μοντέλα προσαρμόζονται με τυχόν άλλους παράγοντες, όπως τον κίνδυνο ρευστότητας ή την αβεβαιότητα των μοντέλων, στο
βαθμό που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα τους λάβουν υπόψη κατά την τιμολόγηση του χρηματοοικονομικού μέσου. Οι εύλογες
αξίες, επίσης, αντανακλούν τον πιστωτικό κίνδυνο του μέσου και περιλαμβάνουν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη ο
πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας του Ομίλου και του αντισυμβαλλομένου, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι διαδικασίες ελέγχου των μοντέλων αποτίμησης που εφαρμόζονται από τον Όμιλο, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωση των
παρατηρήσιμων τιμολογήσεων, επαναϋπολογισμό των αποτιμήσεων του μοντέλου, επισκόπηση και διαδικασία έγκρισης για τα νέα
μοντέλα ή/και αλλαγές στα υφιστάμενα, προσαρμογή και διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων (back-testing) έναντι παρατηρήσιμων
συναλλαγών στην αγορά, όπου είναι εφικτό, ανάλυση σημαντικών μεταβολών αποτίμησης, κλπ. Όταν για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται οι αποτιμήσεις τρίτων, αυτές ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.
Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία με προεξόφληση των αναμενόμενων
ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας επιτόκια της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Αναπροσαρμογές για τον πιστωτικό
κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου και τον πιστωτικό κίνδυνο του Ομίλου εφαρμόζονται στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όπου
κρίνεται απαραίτητο. Για τις εν λόγω αναπροσαρμογές του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ταμειακές
ροές μεταξύ του Ομίλου και των αντισυμβαλλομένων με βάση τους σχετικούς όρους των συναλλαγών παραγώγων και η επίδραση
του πιστωτικού κινδύνου στην αποτίμηση αυτών των ταμειακών ροών. Ανάλογα με τις συνθήκες, ο Όμιλος λαμβάνει επίσης υπόψη
την επίδραση τυχόν διακανονισμών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων, συμβάσεων εξασφάλισης και
σύναψης κύριων συμβάσεων συμψηφισμού για την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Valuation Adjustment - CVA).
Για τον υπολογισμό του CVA χρησιμοποιούνται οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων, βασισμένες σε παρατηρήσιμα δεδομένα
της αγοράς όπως τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (Credit Default Swaps - CDS), ανάλογα με την
περίπτωση, ή τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης. Ο Όμιλος εφαρμόζει παρόμοια μεθοδολογία για τον υπολογισμό του δικού του
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πιστωτικού κινδύνου (Debit Value Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοστεί. Όπου οι τεχνικές αποτίμησης βασίζονται σε
εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης και το αντίστοιχο CVA είναι σημαντικό στο σύνολο της επιμέτρησης της εύλογης αξίας, τότε τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Μια εύλογα πιθανή μεταβολή
του κύριου μη παρατηρήσιμου δεδομένου (δηλ. του ποσοστού ανάκτησης) που χρησιμοποιείται στην αποτίμησή τους, δεν θα είχε
σημαντική επίδραση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους.
Ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία των χρεωστικών τίτλων που κατέχει με βάση επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους
με παρόμοιο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, λήξη και απόδοση, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές για πανομοιότυπα ή
παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, ή με τη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών.
Η αξία των μη διαπραγματευόμενων μετοχικών τίτλων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων σύμφωνα με το
ΔΧΠΑ 9 προσδιορίζεται κυρίως χρησιμοποιώντας (i) εκθέσεις αποτίμησης τρίτων, οι οποίες βασίζονται στην καθαρή θέση των
εταιρειών όπου η Διοίκηση δεν εκτελεί περαιτέρω σημαντικές προσαρμογές, και (ii) αποτιμήσεις καθαρής θέσης προσαρμοσμένες,
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες των οποίων οι συμβατικές ταμειακές ροές δεν αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων (που δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του SPPI), επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Τιμές αγοράς δεν υπάρχουν καθώς δεν υπάρχουν ενεργές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Οι εύλογες αξίες
τους εκτιμώνται σε ατομική βάση ανά δάνειο προεξοφλώντας τις μελλοντικές αναμενόμενες ταμειακές ροές για το χρονικό διάστημα
που αναμένεται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές, που
ενσωματώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο, αποτελούν σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα στον υπολογισμό της εύλογης αξίας με
αποτέλεσμα το σύνολο της εύλογης αξίας τους να κατηγοριοποιείται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Μια εύλογα πιθανή
μεταβολή στους εκτιμώμενους δείκτες ανάκτησης κατά +5%/-5% θα αύξανε/μείωνε τη συνολική εύλογη αξία κατά € 2,4 εκατ.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Η κατηγοριοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου που δεν
επιμετρώνται στην εύλογη αξία στον ισολογισμό παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:
30 Ιουνίου 2019
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στο αποσβέσιμο κόστος
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία

€ εκατ.
35.773
1.472

€ εκατ.
35.520
1.172

37.245

36.692

2.762

2.632

2.762

2.632

31 Δεκεμβρίου 2018
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στο αποσβέσιμο κόστος
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία

36.173
1.420

35.940
889

37.593

36.829

2.707

2.495

2.707

2.495

Οι υποθέσεις και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που
δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση των εύλογων αξιών
των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Συγκεκριμένα:
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α)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες: για τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες δεν υπάρχουν τιμές αγοράς, καθώς δεν
υπάρχουν ενεργές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Οι εύλογες αξίες εκτιμώνται προεξοφλώντας τις μελλοντικές
αναμενόμενες ταμειακές ροές για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα
επιτόκια προσαρμοσμένα με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιούνται σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια
χαρακτηριστικά, όπως αυτά παρακολουθούνται από τη Διοίκηση ανά προϊόν, τύπο δανειολήπτη και βαθμό καθυστέρησης,
προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων αποτίμησης. Κατά την εκτίμηση των μελλοντικών
ταμειακών ροών, ο Όμιλος κάνει υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες προκαταβολές, τα περιθώρια του προϊόντος και το
χρονοδιάγραμμα εκποίησης των εξασφαλίσεων. Τα προεξοφλητικά επιτόκια ενσωματώνουν δεδομένα για τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές και τα επιτόκια, κατά περίπτωση.

β)

Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος: η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών τίτλων
προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η
εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά
πιστωτικού κινδύνου, διάρκεια και απόδοση, τις τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές για πανομοιότυπα ή
παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών.

γ)

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους: η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές,
όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Αν οι τιμές της αγοράς δεν είναι διαθέσιμες, η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση επίσημες
τιμές αγοράς για πιστωτικούς τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή προεξοφλώντας τις αναμενόμενες ταμειακές ροές με
επιτόκιο προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο, όπου ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας
στοιχεία έμμεσα παρατηρήσιμα, δηλαδή επίσημες τιμές παρόμοιων τίτλων που εκδίδονται από τον Όμιλο ή από άλλους
Έλληνες εκδότες.
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι βραχυπρόθεσμα ή επανατιμολογούνται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα (ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρεώσεις προς
κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υποχρεώσεις προς πελάτες), η λογιστική αξία τους προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.

29.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και λοιπές πληροφορίες για την ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υπόλοιπα, με αρχική λήξη μικρότερη ή ίση των τριών μηνών:
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (εξαιρουμένων των υποχρεωτικών
και ενεχυριασμένων καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες)(1)
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Σύνολο
(1)

2.650
719
1
3.370

1.429
520
1.949

Αύξηση ποσού € 0,8 δις αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες.

Τα λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους που παρουσιάζονται στις ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές
δραστηριότητες αναλύονται ως εξής:

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμένοι τόκοι
(Κέρδη)/ζημιές από επενδυτικούς τίτλους
'Εσοδα από μερίσματα
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

55
(44)
(1)
10

(26)
(46)
(1)
(73)

Από την 1 Ιανουαρίου 2019, κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, το τμήμα των πληρωμών για τις υποχρεώσεις από τις μισθώσεις
που αφορά στο κεφάλαιο ταξινομήθηκε εντός των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

Ο Όμιλος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο και τις οποίες ανέλαβε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του που σχετίζονται με τις δανειοδοτήσεις στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι οποίες
αναφέρονται σε εγγυήσεις και σε πιστωτικές επιστολές σε αναμονή που φέρουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο όπως τα δάνεια
(υποκατάστατα πιστώσεων), β) δεσμεύσεις για την επέκταση της πίστωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ρητές δεσμεύσεις που είναι
ανέκκλητες μέχρι τη λήξη της πίστωσης ή μπορούν να ανακληθούν μόνο μετά από σημαντικό δυσμενές γεγονός και γ) άλλες
δεσμεύσεις που συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες αφορούν ενέγγυες πιστώσεις και άλλες εγγυήσεις μεσαίου και χαμηλού
κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013/ΕΕ.
Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο αναλύονται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Xρηματοοικονομικές εγγυήσεις
Ανέκκλητες δεσμεύσεις πιστωτικών ορίων
Λοιπές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
Σύνολο

640
770
464
1.874

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.
715
580
406
1.701

Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 ποσού € 4,8 δις,
περιλαμβάνουν ανακλητές δανειακές δεσμεύσεις ποσού € 3 δις, ενώ το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης απομείωσης ανέρχεται σε
€ 55 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 58 εκατ.).
Επιπλέον, ο Όμιλος έχει εκδώσει χρηματοοικονομική εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου ποσού € 0,24 δις (31
Δεκεμβρίου 2018: € 0,24 δις) για την εξασφάλιση της οποίας έχει γίνει ισόποση κατάθεση βάσει σχετικής συμφωνίας ενεχυρίασης
(σημ.20).
Επίδικες υποθέσεις
Την 30 Ιουνίου 2019, η πρόβλεψη που έχει αναγνωριστεί για μια σειρά επίδικων υποθέσεων έναντι του Ομίλου ανέρχεται σε € 57
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 56 εκατ.), όπως αναφέρεται στη σημείωση 25. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει € 34 εκατ. για μία
εκκρεμή δικαστική υπόθεση, η οποία σχετίζεται με την απόκτηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το 2013 (31 Δεκεμβρίου
2018: € 34 εκατ.).
Επιπλέον, ο Όμιλος της Eurobank έχει εισέλθει σε μια σειρά από δίκες, στο πλαίσιο της ασκήσεως των συνήθων δραστηριοτήτων
του, οι οποίες βρίσκονται είτε σε πρώιμο ακόμη είτε σε προχωρημένο δικαστικό στάδιο. Η οριστική διευθέτηση των υποθέσεων
αυτών μπορεί να απαιτήσει ανά περίπτωση την πάροδο ορισμένου χρόνου με την εξάντληση των κατά νόμο προβλεπόμενων
ενδίκων μέσων από τα διάδικα μέρη. Η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, δεν
αναμένει ότι θα υπάρξει εκροή πόρων και συνεπώς θεωρεί ότι δεν απαιτείται η αναγνώριση πρόβλεψης.
Κατά της Τράπεζας έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα με τη μορφή αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών
μέτρων, ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και εφέσεων σε σχέση με την εγκυρότητα των όρων παροχής δανείων σε ελβετικό
νόμισμα. Ασκήθηκε επίσης συλλογική αγωγή εκ μέρους ενώσεως καταναλωτών. Έως σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των
αποφάσεων των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί, έχουν κρίνει υπέρ των θέσεων της
Τράπεζας. Επί της συλλογικής αγωγής εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 θετική για την Τράπεζα απόφαση του Εφετείου Αθηνών
η οποία απέρριψε για ουσιαστικούς λόγους την αγωγή. Η απόφαση έχει προσβληθεί από τις ενώσεις καταναλωτών με αναίρεση
ενώπιον του Αρείου Πάγου και είχε οριστεί ως ημερομηνία εκδικάσεως η 20 Μαΐου 2019. Η ακρόαση ακυρώθηκε λόγω των εκλογών
που πραγματοποιήθηκαν την 26 Μαΐου 2019, ενώ δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία. Για ορισμένες πτυχές των δανείων σε
ελβετικό νόμισμα υπήρξε επίσης δικαστική εκκρεμότητα ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που είχε αφετηρία
ατομική αγωγή. Η απόφαση που εκδόθηκε την 18 Απριλίου 2019 ήταν υπέρ της Τράπεζας.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Τράπεζας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις σχετικές υποθέσεις, προκειμένου να καθορίσει
ενδεχόμενες λογιστικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου.
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Λοιπά σημαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia
Την 26 Νοεμβρίου 2018, τα Διοικητικά Συμβούλια («ΔΣ») της Τράπεζας και της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π. («Grivalia»)
ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσουν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της Grivalia από την
Eurobank (η «Συγχώνευση»). Η Grivalia ήταν εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας βάσει του Νόμου 2778/1999, όπως ισχύει,
η οποία είχε συσταθεί στην Ελλάδα. Ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Grivalia μαζί με τις θυγατρικές της (όμιλος
Grivalia, σημ.17) και τις κοινοπραξίες της (σημ.18) αφορούσε στην απόκτηση, διαχείριση και εκμίσθωση χαρτοφυλακίου
επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονταν στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Αμερική.
Την 7 Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) αποφάσισε ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις
της Eurobank και τους κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω
της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στην Eurobank να μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της στο προσεχές μέλλον.
Την 22 Φεβρουαρίου 2019, τα ΔΣ των Eurobank και Grivalia ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia
από τη Eurobank, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων 2166/1993 και του 2515/1997, όπως ισχύουν, καθώς επίσης και
με τις διατάξεις του εφαρμοστέου εταιρικού δίκαιου. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ήταν 15,80000000414930 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank διατηρούν τον
αριθμό των κοινών μετοχών που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση. Κατ’ ακολουθία, όσον αφορά το νέο μετοχικό κεφάλαιο της
Eurobank, 2.185.998.765 μετοχές κατανέμονται στους μετόχους της Eurobank και 1.523.163.087 μετοχές στους μετόχους της
Grivalia.
Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank αποφάσισε, μεταξύ άλλων (α) την έγκριση της
Συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, (β) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιρειών και (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
κατά ποσό € 197 εκατ. (σημ.26).
Η Συγχώνευση λογιστικοποιήθηκε ως συνένωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο της εξαγοράς. Η ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης
από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, δηλαδή 5 Απριλίου 2019, έχει καθοριστεί ως η ημερομηνία απόκτησης,
καθώς θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η Eurobank απέκτησε τον έλεγχο της Grivalia.
Το τίμημα της συναλλαγής ποσού € 1.093,9 εκατ. έχει υπολογιστεί ως η εύλογη αξία των 1.523.163.087 νέων κοινών μετοχών της
Eurobank σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Eurobank την ημερομηνία απόκτησης (δηλαδή € 0,7185),
αφαιρουμένης της εύλογης αξίας των νέων μετοχών Eurobank που εκδόθηκαν και που αντιστοιχούσαν στις μετοχές Grivalia που
κατείχε η θυγατρική της Τράπεζας, ERB Equities.
Οι εύλογες αξίες των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθεισών υποχρεώσεων έχουν προσδιοριστεί βάσει
προσωρινής επιμέτρησης, η οποία θα οριστικοποιηθεί σύντομα. Κατά την απόκτηση, οι εν λόγω προσωρινές εύλογες αξίες
παρουσιάζονται κατωτέρω:
Εύλογη αξία
(Προσωρινές
αξίες)
€ εκατ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(1)

30

εκ των οποίων ενδοομιλικά υπόλοιπα με τον Όμιλο Eurobank

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία και
επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

24

1.015
60

(2)

16
1.121

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

222

εκ των οποίων ενδοομιλικά υπόλοιπα με τον Όμιλο Eurobank

147

Λοιπές υποχρεώσεις

27

εκ των οποίων ενδοομιλικά υπόλοιπα με τον Όμιλο Eurobank

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4

249
872
1.121

(1) Περιλαμβάνει

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σε τρίτους) ποσού € 3 εκατ.
Περιλαμβάνει κυρίως εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις με λογιστική αξία προ πρόβλεψης € 17 εκατ., εκ των οποίων ποσό € 2 εκατ. αναμενόταν κατά την
ημερομηνία απόκτησης να μην είναι εισπράξιμο.
(2)

Σελίδα 44

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

________________________

Από τη διαφορά μεταξύ (α) του συνολικού τιμήματος ποσού € 1.093,9 εκατ. και της εύλογης αξίας των συμμετοχικών δικαιωμάτων
που κατείχε ο Όμιλος προηγουμένως στην Grivalia ποσού € 0,4 εκατ. και (β) της αξίας των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν (προσωρινές εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων όπως αναφέρονται
ανωτέρω) ποσού € 872 εκατ., προκύπτει η αναγνώριση προσωρινής υπεραξίας ποσού € 222 εκατ. η οποία αναμένεται να
οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Η εν λόγω υπεραξία δεν εκπίπτει από τα φορολογητέα εισοδήματα και περιλαμβάνεται
στα άυλα πάγια στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια της Eurobank αυξήθηκαν λόγω της Συγχώνευσης κατά € 1.087 εκατ.
συμπεριλαμβανομένων σχετικών εξόδων € 7 εκατ. Η Συγχώνευση ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της Eurobank (σημ.4) και τις
προοπτικές κερδοφορίας της, επιτρέποντας την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των NPEs. Επιπρόσθετα, μέσω της συγχώνευσης,
ο Όμιλος θα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της Grivalia στον τομέα διαχείρισης ακινήτων για τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς,
η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχή διαχείριση των NPEs.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ομίλου Grivalia ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 1
Απριλίου 2019. Εάν η απόκτηση είχε πραγματοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2019, ο όμιλος Grivalia θα είχε συνεισφέρει καθαρά κέρδη
ποσού € 9 εκατ. περίπου στον Όμιλο για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31 Μαρτίου 2019. Από την 1 Απριλίου 2019,
τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα, το οποίο αποκτήθηκε από τον όμιλο Grivalia, παρουσιάζονται στη γραμμή
«Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η Συγχώνευση εγκρίθηκε την 17 Μαΐου 2019 βάσει της
απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα. Την 23
Μαΐου 2019 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου
μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,23 η καθεμία.
Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, ο όμιλος της Fairfax, ο οποίος κατείχε πριν τη Συγχώνευση το 18,40% και το 54,02% του μετοχικού
κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντίστοιχα, καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της προκύπτουσας (από τη συγχώνευση)
εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 33,03% (σημ.32).
Συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
Την 22 Φεβρουαρίου 2019, το ΔΣ της Eurobank ενέκρινε επίσης την επικείμενη σύναψη σύμβασης (SLA), σύμφωνα με το άρθρο 100
του Νόμου 4548/2018, της Τράπεζας με την τότε υπό-σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «Grivalia Management Company A.Ε.» («η
Εταιρεία»). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάρτιο 2019 και θεωρείται συνδεδεμένο μέρος με την Eurobank, καθώς ένα μέλος του ΔΣ της
Τράπεζας κατέχει την πλειοψηφία (70%) των μετοχών της Εταιρείας και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.
Η Τράπεζα έχει συνάψει με την Εταιρεία δεκαετή σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το συνολικό χαρτοφυλάκιο
ακινήτων των συγχωνευμένων εταιρειών, η οποία τέθηκε σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Οι σχετικές υπηρεσίες οι
οποίες ανατέθηκαν στην Εταιρεία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αφορούν κυρίως σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την
απόκτηση, τη μεταβίβαση, την εκμίσθωση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, και της επίβλεψης των εντολοδόχων και
συμβούλων της Eurobank. Επίσης, κατόπιν ειδικής εντολής, η Εταιρεία θα αναλαμβάνει και συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης.
Με βάση το SLA, οι συνολικές αμοιβές οι οποίες θα διαμορφώνονται από την Εταιρεία επί τη βάσει κριτηρίων κόστους και απόδοσης,
θα περιλαμβάνουν μια ελάχιστη αμοιβή ποσού € 9,35 εκατ. για τη διαχείριση συνολικά του χαρτοφυλακίου των
ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτικών ακινήτων και αμοιβή σχετιζόμενη με τα ανακτηθέντα ακίνητα από πλειστηριασμούς, και
δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα € 12 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω συναλλαγές παρέχονται στις σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Τράπεζας την 26
Νοεμβρίου 2018 και 8 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, 5 Απριλίου και 17 Μαΐου 2019.
Απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. από την Eurobank Bulgaria A.D.
Την 7 Νοεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την απόκτηση του
99,98% των δικαιωμάτων ψήφου της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς A.E., από τη θυγατρική της
Eurobank στη Βουλγαρία, την Eurobank Bulgaria A.D. (Postbank) (η Συναλλαγή).
Την 13 Ιουνίου 2019, ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή μετά την λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Την 30 Ιουνίου 2019, το
εκτιμώμενο τίμημα της Συναλλαγής ανήλθε σε € 81 εκατ. αποτελούμενο από € 55 εκατ. τα οποία καταβλήθηκαν, οφειλόμενο τίμημα
ποσού € 20 εκατ., το οποίο θα καταβληθεί στον πωλητή εντός τεσσάρων ετών και επιπρόσθετο εκτιμώμενο ποσό € 6 εκατ., με βάση
τη μη ελεγμένη Καθαρή θέση της PBB έναντι εκείνης που έχει οριστεί στη Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς μετοχών, το οποίο θα
οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, όπως περιγράφονται εντός αυτής.
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Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθεισών υποχρεώσεων θα ολοκληρωθεί
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία απόκτησης (περίοδος επιμέτρησης) όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 3. Κατά την απόκτηση, οι
προσωρινές εύλογες αξίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Εύλογη αξία
(Προσωρινές
αξίες)
€ εκατ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες μετά από προβλέψεις

272
326
738

Συμβατική αξία προ απομείωσης: € 858 εκατ.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (1)
Σύνολο ενεργητικού (2)

32
12
5
1.385

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

148
1.103
18
1.269

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

116
1.385

(1) Τα

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν άυλα πάγια στοιχεία, την επένδυση στην Pireaus Insurance Brokerage EOOD και λοιπά στοιχεία.
Περιλαμβάνει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού € 501 εκατ.
(3) Περιλαμβάνει δικαιώματα τρίτων ποσού € 0,02 εκατ.
(2)

Η απόκτηση λογιστικοποιήθηκε ως συνένωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο της εξαγοράς. Το κέρδος που προέκυψε από την απόκτηση
του PBB, ύψους € 30 εκατ. μετά από τα έξοδα εξαγοράς ύψους € 5 εκατ., αποδίδεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της εξαγοράς,
σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του πωλητή και τη στρατηγική της Eurobank να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διεθνείς
αγορές και έχει αναγνωριστεί στα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα)». Επιπλέον, προέκυψε αναβαλλόμενη φορολογική επιβάρυνση ύψους €
3 εκατ. ως αποτέλεσμα της εξαγοράς (σημ. 12).
Τα αποτελέσματα της PBB ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, από την 1 Ιουνίου 2019. Αν η απόκτηση είχε
πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2019, η PBB θα είχε εισφέρει καθαρό κέρδος € 1,8 εκατ. στον Όμιλο για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2019 έως την 31 Μαΐου 2019.
Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του σε αγορές που
θεωρούνται βασικές, η εν λόγω απόκτηση θα ισχυροποιήσει τη θέση της Postbank στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας, στους
τομείς λιανικής τραπεζικής και κυρίως στην τραπεζική επιχειρήσεων.
Εταιρικός Μετασχηματισμός - Διάσπαση με απόσχιση κλάδου
Στο πλαίσιο του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), όπως ανακοινώθηκε το Νοέμβριο
2018, το ΔΣ της Τράπεζας («η Διασπώμενη») την 28 Ιουνίου 2019 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση
του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα
συσταθεί («η Επωφελούμενη»).
Γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Την 31 Ιουλίου 2019, το ΔΣ της Τράπεζας ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης μέσω της προαναφερθείσας απόσχισης και τη σύσταση νέας
εταιρίας-πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 και τα άρθρα 57 (3) και 59-74 του Ν. 4601/2019, όπως
είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο
περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου της 30 Ιουνίου 2019 («Ημερομηνία Μετασχηματισμού»). Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την
Ημερομηνία Μετασχηματισμού και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της
Επωφελούμενης.

Σελίδα 46

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

________________________

H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά
σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς
εταιρείες του Ομίλου και τρίτους. Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει: α) το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης
εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) των Projects Pillar και Cairo, (σημ. 15 και 24), β) τους προνομιούχους τίτλους (σημ. 27) και
γ) συμμετοχές σε συγκεκριμένες θυγατρικές συμπεριλαμβανομένων της Be Business Exchanges Α.Ε. και εταιριών ακίνητης
περιουσίας που σχετίζονται με τα Projects Pillar και Cairo.
Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας
αρχής), θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα: α) Η Επωφελούμενη θα ιδρυθεί και η Διασπώμενη θα καταστεί μέτοχος της Επωφελούμενης
μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη και συγκεκριμένα 3.683.244.830 κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο
των μεταβιβαζόμενων σε αυτήν στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό
μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνονται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.
Από την 9 Αυγούστου 2019, το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της, καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΓΕΜΗ.
Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης από το νόμο έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Τράπεζας καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Πληροφορίες σχετικά με λοιπά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού αναφέρονται στις εξής σημειώσεις:
Σημείωση 2 - Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές
Σημείωση 17 - Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Σημείωση 18 - Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Σημείωση 27 - Προνομιούχοι τίτλοι
Σημείωση 33 - Διοικητικό Συμβούλιο

32.

Συνδεόμενα μέρη

Τον Μάιο του 2019, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση
της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π (σημ. 31), το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας που κατέχει το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μειώθηκε από 2,38% σε 1,40%. Το ΤΧΣ θεωρείται ότι συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή
στην Τράπεζα βάσει των διατάξεων που προβλέπει ο Νόμος 3864/2010, όπως είναι σε ισχύ και της νέας σύμβασης πλαισίου
συνεργασίας την οποία υπέγραψε η Τράπεζα με το ΤΧΣ. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΤΧΣ βάσει του
προαναφερθέντος πλαισίου παρέχονται στην ενότητα «Έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
O Όμιλος πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών του και σε καθαρά
εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν δάνεια, καταθέσεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, μέσα στα συνήθη πλαίσια των
επενδυτικών τραπεζικών εργασιών του, ο Όμιλος ενδέχεται να κατέχει χρεωστικούς και συμμετοχικούς τίτλους των συνδεόμενων
μερών.
Τα υπόλοιπα των συναλλαγών με (α) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) και τις εταιρείες που ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού
από ΒΜΔ καθώς και (β) τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται παρακάτω:
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30 Ιουνίου 2019

________________________
31 Δεκεμβρίου 2018

(1)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Λοιπές υποχρεώσεις
Εκδοθείσες εγγυήσεις
Ληφθείσες εγγυήσεις

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και
προμήθειες
Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις
συμπεριλαμβανομένων σχετικών εξόδων
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)

(2)

ΒΜΔ και Εταιρείες
που ελέγχονται ή
ελέγχονται από κοινού
από ΒΜΔ
€ εκατ.

Συγγενείς
εταιρείες και
κοινοπραξίες
€ εκατ.

ΒΜΔ (1) και Εταιρείες που
ελέγχονται ή ελέγχονται
από κοινού από ΒΜΔ
€ εκατ.

Συγγενείς
εταιρείες και
κοινοπραξίες
€ εκατ.

6,75
20,13
0,03

24,93
5,32
59,16
3,10

7,20
14,79
0,03

18,74
6,88
45,13
2,52

0,01
0,03

-

0,03

-

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018

(0,01)

(2,18)

0,02

(3,06)

0,01

5,88

0,01

5,17

-

0,19
-

-

0,01
0,55

(3,58)

-

(18,26)

(12,58)

-

(12,05)

(4,35)

(1)

Περιλαμβάνονται τα βασικά μέλη της Διοίκησης του Ομίλου και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
Το ποσό των € 4,35 εκατ. για τις εταιρείες που ελέγχονται από ΒΜΔ σχετίζεται με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Grivalia Management Company
S.A.(σημ. 31).
(2)

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, δεν υπήρξαν σημαντικές συναλλαγές με το ΤΧΣ. Επιπλέον, την 30 Ιουνίου 2019 τα
δάνεια, μετά από προβλέψεις, που δόθηκαν σε μη ενοποιούμενες εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Τράπεζα βάσει σχετικών
συμφωνητικών ενεχυρίασης των μετοχών τους ήταν € 3,2 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 3,3 εκατ.).
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, αντιλογίστηκε πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 0,2 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: πρόβλεψη
απομείωσης € 15,5 εκατ.), έναντι δανείων σε συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες του Ομίλου, ενώ η αντίστοιχη συνολική
πρόβλεψη απομείωσης ανέρχεται σε € 0,4 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 0,6 εκατ.). Επιπρόσθετα, την 30 Ιουνίου 2019, η
αναπροσαρμογή της αξίας των δανείων σε συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, ανέρχεται σε € 17,7 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π. (σημ. 31), ο όμιλος Fairfax κατέχει 33,03%
στην Eurobank και αναμένεται ότι θα έχει την ικανότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση
της συμμετοχής του ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.
Παροχές προς τα βασικά μέλη της Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά βασικά μέλη της Διοίκησης του Ομίλου)
Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης που έχουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων παροχών ανέρχονται σε € 3,24 εκατ. (30
Ιουνίου 2018: € 3,22 εκατ.) και μακροπρόθεσμων παροχών σε € 0,49 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: € 0,46 εκατ.). Επιπλέον, ο Όμιλος έχει
σχηματίσει μια υποχρέωση καθορισμένων παροχών για τα ΒΜΔ ποσού € 1,63 εκατ. την 30 Ιουνίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €
1,68 εκατ.), ενώ το αντίστοιχο κόστος για την περίοδο ανέρχεται σε € 0,05 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: € 0,05 εκατ.).

33.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΤΓΣ) την 10 Ιουλίου 2018, για
θητεία τριών ετών, η οποία θα λήξει την 10 Ιουλίου 2021 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει
η ΤΓΣ για το έτος 2021.

Σελίδα 48

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις________________

________________________

Επιπρόσθετα:
-

-

-

-

Tο Δ.Σ. της Τράπεζας με τις από 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2019 αποφάσεις του, όρισε τον κ. Γεώργιο Ζανιά ως νέο μη
εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου κ. Ν. Καραμούζη. Η εκλογή του
κ. Γεωργίου Ζανιά ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΕΓΣ) την 5 Απριλίου 2019 και
η θητεία αυτού θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
Κατόπιν της παραίτησης της κας Lucrezia Reichlin, με ισχύ από την 1 Απριλίου 2019, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε την 1
Απριλίου 2019 τη μη αντικατάστασή της και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Τράπεζας από το Δ.Σ. χωρίς
την αντικατάστασή της.
Η ΕΓΣ των Μετόχων της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του την 5 Απριλίου 2019 ενέκρινε την εκλογή του κ. Νικολάου
Μπέρτσου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας, η θητεία του οποίου θα λήξει ταυτόχρονα
με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Την ίδια ημέρα (5 Απριλίου 2019) το Δ.Σ. αποφάσισε την συγκρότησή του σε
σώμα.
Tο Δ.Σ. με την από 31 Ιουλίου 2019 απόφαση του, διόρισε τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο ως νέο αντιπρόσωπο του ΤΧΣ
στο ΔΣ της Eurobank σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αικατερίνης Μπερίτση, σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπει ο Νόμος 3864/2010 και της σύμβασης πλαισίου συνεργασίας την οποία υπέγραψε η Eurobank με το ΤΧΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :
Γ. Ζανιάς
Γ. Χρυσικός
Φ. Καραβίας
Σ. Ιωάννου
Θ. Καλαντώνης
Κ. Βασιλείου
B. P. Martin
Ν. Μπέρτσος
R. Boucher
R. Kakar
J. Mirza
G. Myhal
Κ. Αγγελόπουλος

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος (εκπρόσωπος του ΤΧΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010)

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019

Γεώργιος Π. Ζανιάς
Α.Δ.Τ. ΑΙ - 414343
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Α.Δ.Τ. ΑΙ - 677962
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΝ - 582334
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FINANCE ΟΜΙΛΟΥ
GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER
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V. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
(επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας)

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100
Φαξ:
+30 210 60 62 111

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο ενδιάμεσο Ισολογισμό της Τράπεζας Eurobank
Ergasias A.E. (η «Τράπεζα») της 30 Ιουνίου 2019 και τις σχετικές Καταστάσεις
Αποτελεσμάτων και Συνολικού Αποτελέσματος, Μεταβολών Καθαρής Θέσης και
Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξάμηνης οικονομικής έκθεσης των άρθρων 5 και 5α του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση
είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα
επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την
επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Επισκόπησης (Δ.Π.Α.Ε.) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην
υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από
τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και συνεπώς δε μας δίνει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα
τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
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www.kpmg.com/gr

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεσος Ισολογισμός

Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Υβριδικά κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

840
3.299
32
2.359
28.366
5.802
1.897
604
675
359
4.838
1.946
1.150
52.167

397
3.190
18
1.875
29.354
6.597
1.753
244
32
126
4.903
1.766
20
50.275

18
19
12
20
21
22

1.250
8.764
2.733
29.943
2.745
1.104
46.539

2.050
9.247
1.896
29.135
2.697
872
45.897

23
23

853
8.056
(3.323)
42
5.628

656
8.056
(4.376)
42
4.378

52.167

50.275

12
13
14
15
16
16
28
11
17
13

24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 1

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Σημείωση
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες
Έσοδα από μερίσματα
Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα

5
6
28
7
14
11,15

8

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων
αναδιάρθρωσης

Εξάμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Τρίμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

499
72
15
4
(7)
40
(1)
622

533
77
3
17
(3)
42
10
679

250
38
14
4
(6)
30
2
332

268
45
1
17
(4)
21
10
358

(324)

(333)

(162)

(170)

298

346

170

188

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου

9
10
10

(296)
(11)
(61)
(70)

(289)
(2)
(40)
15

(150)
(7)
(56)
(43)

(150)
(4)
(7)
27

Φόρος εισοδήματος

11

21

(17)

14

(19)

(49)

(2)

(29)

8

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 2

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος
Εξάμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Καθαρά κέρδη/(ζημιές)

(49)

Τρίμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

2018
€ εκατ.
(2)

(29)

2018
€ εκατ.
8

Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση:
Ποσά που αναταξινομήθηκαν ή ενδέχεται να
αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από
φόρους
Χρεωστικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους (σημ. 14)
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από
φόρους

1
(11)

13
(10)

437
(214)

(9)

1
4

(42)
223

(45)

(5)

7
(4)

308
(87)

(100)

(5)

2

15
208

(26)

(11)

Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση

213

(83)

204

(9)

Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο

164

(85)

175

(1)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 3

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Μετοχικό
κεφάλαιο κοινές
Υπέρ
Ειδικά Αποτελέσματα
μετοχές το άρτιο αποθεματικά
εις νέον
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.

Μετοχικό
κεφάλαιοπρονομιούχες
Υβριδικά
μετοχές κεφάλαια
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Επίπτωση υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου
2018
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018, αναμορφωμένο
Καθαρά κέρδη/(ζημιές)
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή
θέση
Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το
εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018
Εξαγορά προνομιούχων μετοχών
Πληρωμή μερισμάτων υβριδικών κεφαλαίων
και επαναγορά, μετά από φόρους
Συγχώνευση με θυγατρική της Τράπεζας

656

8.056

7.755

(11.018)

950

43

6.442

656
-

8.056
-

13
7.768
-

(995)
(12.013)
(2)

950
-

43
-

(982)
5.460
(2)

-

-

(83)

-

-

-

(83)

-

-

(83)
-

(2)
-

(950)

-

(85)
(950)

-

-

1
1

(0)
(2)
(2)

(950)

(1)
(1)

(1)
(1)
(952)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018

656

8.056

7.686

(12.017)

-

42

4.423

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά κέρδη/(ζημιές)
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή
θέση
Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το
εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019
Συγχώνευση με την Grivalia Properties
A.E.E.A.Π. (Σημ. 28)
Πληρωμή μερισμάτων υβριδικών κεφαλαίων,
μετά από φόρους

656
-

8.056
-

7.608
-

(11.984)
(49)

-

42
-

4.378
(49)

-

-

213

-

-

213

197

-

213
-

(49)
890

-

-

164
1.087

197

-

-

(1)
889

-

-

(1)
1.086

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019

853

8.056

7.821

(11.144)

-

42

Σημ. 23

Σημ. 23

Σημ. 21

Σημ. 24

-

5.628

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 4

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημείωση

Εξάμηνο που έληξε
την 30 Ιουνίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου
Προσαρμογές για:
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης, προβλέψεις και έξοδα αναδιάρθρωσης
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Αποτελέσματα από πιστωτικούς τίτλους
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών
Μερίσματα από θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Λοιπές προσαρμογές

(70)

15

296
72
41
15
38
(6)
(3)
1
384

289
42
22
(68)
36
(7)
(16)
(1)
312

(66)
(13)
(102)
(669)
137
(81)

(86)
(29)
45
(132)
46
(136)

(1.331)
808
(47)
(1.364)

(3.733)
2.173
(69)
(1.921)

(980)

(1.609)

(39)
1.395

(39)
4
696

15

(4)

(0)

15
28

9
1

183
-

4
1.366

55
899

9
10
8
26
21
15
7

Μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε τίτλους εμπορικού χαρτοφυλακίου
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών εταιρειών, κοινοπραξιών και
συμμετοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου
Πώληση/εκκαθάριση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και
κοινοπραξίες
Συγχώνευση με την Grivalia
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους,
θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(Αποπληρωμές)/εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους κατόχους υβριδικών τίτλων
Εξαγορά προνομιούχων μετοχών, μετά από έξοδα
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες

21
21

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

26
26

9
(2)
(15)
(8)

812
(1)
(4)
807

378

97

490
868

506
603

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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1.

Γενικές πληροφορίες

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η «Τράπεζα») δραστηριοποιείται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων,
διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων, treasury και κεφαλαιαγορών καθώς και στη παροχή άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει
συσταθεί στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην
Ελλάδα και μέσω των θυγατρικών της στις περιοχές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28 Αυγούστου 2019. Η Έκθεση
Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή περιλαμβάνεται στην ενότητα V της
Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019.

2.

Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές

Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34
«Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2018. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση που υιοθέτησε η Τράπεζα κατά την τρέχουσα περίοδο. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα οικονομικά στοιχεία που
παρουσιάζονται σε ευρώ έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο εκατομμύριο.
Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόστηκαν σ’ αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς
με εκείνες των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
κατωτέρω.
Εκτιμήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Τράπεζας
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), η
οποία κρίθηκε ως κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας τα ακόλουθα:
α) Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες που
έχει σημαντική παρουσία. Ειδικότερα, το 2019, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (η βασική αγορά του
Ομίλου) αναμένεται να ανέλθει σε 2,1%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου 2019 (2018: 1,9%
σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)). Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου
Οικονομικών, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2019 ήταν 17,6% (Απρίλιος 2018: 19,8%) και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2018
ανήλθε σε 4,3% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθερότητας για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 είναι 4,1% του
ΑΕΠ.
Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) τον Αύγουστο του 2018, η
Ελλάδα εντάχθηκε σε πρόγραμμα Ενισχυμένης Εποπτείας (ΕΕ), η οποία προβλέπει τριμηνιαίες αξιολογήσεις. Μέχρι τώρα, η Ελλάδα
έχει ολοκληρώσει τις τρεις πρώτες διαδοχικές αξιολογήσεις, η τελευταία εκ των οποίων ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου 2019. Η
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου 2019. Την 5 Απρίλιου 2019, το Eurogroup ενέκρινε την
καταβολή ποσού € 970 εκατ. από την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης χρέους που είναι συνδεδεμένα με την υλοποίηση του
προγράμματος ΕΕ. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Ελληνικό Δημόσιο εδραίωσε την πρόσβαση στις αγορές μέσω της
πραγματοποίησης επιτυχούς εκδόσεως 5ετούς ομολόγου την 29 Ιανουαρίου 2019 συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 3,6%,
10ετούς ομολόγου την 6 Μαρτίου 2019 συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 3,9% και 7ετούς ομολόγου την 16 Ιουλίου 2019
συνολικού ύψους € 2,5 δις και απόδοσης 1,9%.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι και οι παράγοντες
αβεβαιότητας στην Ελλάδα σχετίζονται με (i) την τήρηση των θεσμοθετημένων μεταρρυθμίσεων και την απρόσκοπτη εφαρμογή των
ήδη συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι και τα ορόσημα της περιόδου εποπτείας
της χώρας μετά τη λήξη του προγράμματος, (ii) την επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων, των δημοσιονομικών και των σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση μέτρων, τα οποία συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των
αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ και του προγράμματος ΕΕ, (iii) τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων στη χώρα και (iv) τις
γεωπολιτικές και μακροοικονομικές συνθήκες στην εγγύς ή ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της
διατήρησης ενός οικονομικού περιβάλλοντος χαμηλών/αρνητικών επιτοκίων και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από μια
επιβράδυνση της περιφερειακής και/ή της παγκόσμιας οικονομίας. Η επέλευση των ανωτέρω κινδύνων θα μπορούσε να έχει
αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα, στην κεφαλαιακή επάρκεια και στην κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών. Ο Όμιλος
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παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνοντας
υπόψη την άμεση και έμμεση έκθεσή του στον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Η συγχώνευση με τη Grivalia τον Μάιο του 2019 ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Eurobank οδηγώντας τους δείκτες
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) και CET1 σε 18,4% και 15,9% (Τράπεζα 18,2% και 15,5%) αντίστοιχα την 30 Ιουνίου 2019.
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε € 26 εκατ. (€ 90 εκατ. καθαρά κέρδη από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ εξόδων αναδιάρθρωσης ποσού € 61 εκατ., μετά φόρου) για το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το
αποτέλεσμα μετά από φόρους της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε ζημιά € 49 εκατ. Επιπλέον, η Τράπεζα εξάλειψε την χρηματοδότηση
από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA) στο τέλος Ιανουάριου 2019. Το πρώτο
εξάμηνο του 2019, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 2,2 δις ( εκ των οποίων € 1,1 δις συνδέεται με την απόκτηση της
Piraeus Bank Bulgaria) και ανήλθαν σε € 41,3 δις (31 Δεκεμβρίου 2018: € 39,1 δις ), βελτιώνοντας τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις
(L/D) του Ομίλου σε 86,5% την 30 Ιουνίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 92,6%).
γ) Στο τέλος του Ιουνίου 2019, η Τράπεζα σύναψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και
χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine and junior notes) μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων λογιστικής αξίας
προ προβλέψεων περίπου € 2 δις (Project Pillar, αποτελούμενη κυρίως από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (Non Performing
Exposures - NPEs)), η οποία αντιπροσωπεύει το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου της
Τράπεζας για την εξυγίανση του ισολογισμού της (σημείωση 13). Στις 30 Ιουνίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
συναλλαγή, το υπόλοιπο των NPEs στο αποσβέσιμο κόστος της Τράπεζας μειώθηκε σε € 12,9 δις οδηγώντας τον δείκτη NPE σε 36,8%
(31 Δεκεμβρίου 2018: 40,8%). Στο προσεχές διάστημα, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των δύο εναπομενουσών
ενεργειών του σχεδίου της, ειδικότερα, α) την πώληση του 20% των mezzanine και junior notes μιας τιτλοποίησης μεικτού
χαρτοφυλακίου NPEs λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου € 7,5 δις (Project Cairo) και β) την πώληση της πλειοψηφίας των
μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της Eurobank, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («FPS»), η
οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων (Project Europe) (σημείωση 21).
Εκτίμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες που σχετίζονται με την επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης
και της ρευστότητας της Τράπεζας, καθώς επίσης και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του σχεδίου επιτάχυνσης της
μείωσης των NPEs, έκρινε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (going concern).
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Τράπεζα
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (ΕΔΔΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019:
ΔΠΧΑ 9, Τροποποίηση - Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα
Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 προκειμένου να επιτρέψει την επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό
μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος
που προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει αποζημίωση από το άλλο μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, τα εν λόγω
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού μπορούν τώρα να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση που προκάλεσε την
πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξάρτητα από το ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη
λήξη. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού να μην πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI),
και επομένως να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και το λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 9. Συγκεκριμένα, όταν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται χωρίς
αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώριση της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών
ταμειακών ροών και των τροποποιημένων ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.
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ΕΔΔΠΧΑ 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης του ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η
επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος
(φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την ΕΔΔΠΧΑ 23.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες, ανάλογα
με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια
φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής
πληροφορίας.
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει
να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν
είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα
αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα την
άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το μοναδικό πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας που ακολουθεί μια σταθμισμένη
προσέγγιση πιθανοτήτων).
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων χειρισμών φόρων θα πρέπει να
επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ.
ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του
δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).
ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις
Το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός
ισολογισμού για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές
ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17.
Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αφορά κυρίως την έννοια του ελέγχου. Το νέο πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις
από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με βάση το κατά πόσο η χρήση ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται από
τον πελάτη. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πελάτης έχει:
-

Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου, και
Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου

Το ΔΠΧΑ 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της
«υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος
σύμβασης που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο αποτελείται από το ποσό της
υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της
μίσθωσης αφαιρουμένων τυχόν κινήτρων προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης και
αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες
αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την
διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί.
Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται
από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από
μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν
απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. O λογιστικός
χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16.
Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16
Η Τράπεζα εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019. Η Τράπεζα έχει επιλέξει την τροποποιημένη αναδρομική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και συνεπώς η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναπροσαρμόστηκε.
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Κατά τη μετάβαση, η Τράπεζα έκανε χρήση της πρακτικής λύσης που είναι διαθέσιμη για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 να μην
επαναξιολογήσει κατά πόσο μια σύμβαση αποτελεί ή περιέχει μίσθωση. Συνεπώς, οι υφιστάμενες συμβάσεις που είχαν ταξινομηθεί
προηγουμένως ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως τα ATMs, τα ΑPSs και οι υπηρεσίες εκτυπώσεων δεν ταξινομήθηκαν ως
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, ενώ ο ορισμός που παρατίθεται στο ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που
συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Τράπεζα ως μισθωτής αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης
μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις από μισθώσεις στον ισολογισμό, τα οποία επιμετρώνται αρχικά στην παρούσα
αξία των μελλοντικών μισθωμάτων.
Η Τράπεζα εφάρμοσε αυτή την αρχική επιμέτρηση σε όλες τις μισθώσεις, εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή
μικρότερη, και των μισθώσεων χαμηλής αξίας (δηλ. μικρότερης των € 5.000), κάνοντας χρήση των σχετικών εξαιρέσεων για τις
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Η Τράπεζα επίσης
υιοθέτησε την πρακτική λύση να μην διαχωριστούν τα στοιχεία που δεν πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης από αυτά που τον
πληρούν.
Κατά την εφαρμογή της τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης, η Τράπεζα χρησιμοποίησε τις παρακάτω κύριες εκτιμήσεις και
παραδοχές:






Προκειμένου να καθοριστεί η περίοδος μίσθωσης των μισθώσεων στις οποίες η Τράπεζα είναι ο μισθωτής, περιλαμβανόμενων
και των μισθώσεων αορίστου διάρκειας, ελήφθησαν υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και συνθήκες, όπως οι μελλοντικές ανάγκες
στέγασης και η αναμενόμενη χρήση, και ασκήθηκε κρίση. Επιπροσθέτως, ελήφθησαν υπόψη δικαιώματα για επέκταση ή λήξη
της μίσθωσης τα οποία θεωρείται κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές θα επανεξετάζονται σε τακτική
βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις επιμετρήθηκε χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού κατά την
ημερομηνία της μετάβασης, καθώς το επιτόκιο που εμπεριέχεται στις μισθώσεις δεν μπορούσε να καθοριστεί εύκολα. Το
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού πρόκυψε από την εκτιμώμενη καμπύλη αποδόσεων των καλυμμένων ομολόγων, η οποία
δημιουργείται με βάση τις παρατηρήσιμες αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το σταθμισμένο επιτόκιο
προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για το καθορισμό των υποχρεώσεων από μισθώσεις ήταν 2,6% και θα επαναϋπολογίζεται
σε τακτική βάση , χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένα δεδομένα.
Οι ισχύοντες φόροι, ΦΠΑ και χαρτόσημα εξαιρέθηκαν από το πεδίο υπολογισμών του ΔΠΧΑ 16.

Την 1 Ιανουαρίου 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού € 280 εκατ. και ισόποσες
υποχρεώσεις από μισθώσεις , οι οποίες προκύπτουν από μισθώσεις ακινήτων και οχημάτων, χωρίς επίπτωση στα ίδια κεφάλαια. Η
επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, η οποία προκύπτει κατά κύριο λόγο από την αύξηση στα σταθμισμένα στοιχεία
ενεργητικού, είναι μια μείωση περίπου κατά 11 μονάδες βάσης στο Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1)
εφαρμόζοντας τις μεταβατικές εποπτικές διατάξεις (-9 μονάδες βάσης περίπου στο Δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ).
Σημειώνεται ότι € 111 εκατ. από τα προαναφερόμενα δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και από τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώσεις αφορούσαν ακίνητα που μισθώνονταν από την Grivalia.
Κατόπιν της συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia (σημ. 28), τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις
αποαναγνωρίστηκαν εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019, καθώς τα σχετικά ακίνητα μετατράπηκαν σε ιδιοχρησιμοποιούμενα
περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.
Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Τράπεζα, ενεργώντας ως μισθωτής, εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την
επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων
ενεργητικού επιμετράται στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών
απομείωσης, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από
μισθώσεις.
Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται
προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό
υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετράται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα. Για την περίοδο
που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, το έξοδο αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης ήταν € 16 εκατ. και το έξοδο τόκων που
αναγνωρίστηκε επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις ήταν € 2 εκατ.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις, όπως γνωστοποιήθηκαν
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, και των υποχρεώσεων από
μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16:
€ εκατ.
Μη ακυρώσιμα πληρωτέα λειτουργικά μισθώματα σύμφωνα με το ΔΛΠ 17
Συν: Μελλοντικά συμβατικά πληρωτέα μισθώματα (πέραν της μη ακυρώσιμης
περιόδου)
Σύνολο μελλοντικών συμβατικών πληρωτέων λειτουργικών μισθωμάτων
(1)

Συν: Επανεκτίμηση της μισθωτικής περιόδου
Προσαρμοσμένες συνολικές δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
την 31 Δεκεμβρίου 2018
Μείον: Εξαιρούμενες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις χαμηλής
αξίας
Μείον: Εξαίρεση χαρτοσήμου και ΦΠΑ από τα πληρωτέα μισθώματα
Μη προεξοφλημένες υποχρέωσεις από μισθώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2018
Μείον: Επίπτωση προεξόφλησης των υποχρέωσεων από μισθώσεις
χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού την 1 Ιανουαρίου 2019
Σύνολο υποχρέωσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε την 1
Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16
(1)

107
118
225
105
330
(3)
(10)
317
(37)
280

Η επανεκτίμηση των συνολικών μελλοντικών συμβατικών πληρωτέων μισθωμάτων περιλαμβάνει κυρίως:
α) συμβάσεις που λήγουν εντός του 2019 αλλά η Τράπεζα αναμένει να τις ανανεώσει και έχει επαναπροσδιορίσει την περίοδο μίσθωσης τους,
β) συμβάσεις αορίστου διάρκειας για τις οποίες η Τράπεζα έχει καθορίσει την περίοδο που αναμένει να χρησιμοποιήσει το μισθωμένο στοιχείο
ενεργητικού, και
γ) επαναξιολόγηση των δικαιωμάτων επέκτασης και λήξης.

Δεν υπήρξε επίπτωση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις μισθώσεις όπου η Τράπεζα είναι ο εκμισθωτής.
Επικαιροποίηση βασικής λογιστικής αρχής - Μισθώσεις
(i) Λογιστική για μισθώσεις όταν η Τράπεζα είναι ο μισθωτής
Όταν η Τράπεζα καθίσταται ο μισθωτής σε μια μίσθωση, αναγνωρίζει μια υποχρέωση από μισθώσεις και ένα αντίστοιχο δικαίωμα
χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού κατά την έναρξη της περιόδου της μίσθωσης, μόλις η Τράπεζα αποκτήσει τον έλεγχο της
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στις λοιπές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων
ενεργητικού στα ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις επιμετρώνται με βάση την παρούσα αξία των
μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, τα οποία προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας ένα
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού. Ο τόκος - έξοδο επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις παρουσιάζεται στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού αναγνωρίζεται αρχικά σε ποσό ίσο με την υποχρέωση από μισθώσεις και
προσαρμόζεται για προπληρωμές μισθωμάτων, αρχικές άμεσες δαπάνες ή κίνητρα που ελήφθησαν για τη σύναψη των μισθώσεων.
Μεταγενέστερα, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης
ή της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, εάν αυτή είναι μικρότερη, και οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στα
λειτουργικά έξοδα.
Όταν μια μίσθωση περιέχει δικαιώματα επέκτασης ή λήξης τα οποία η Τράπεζα θεωρεί κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι θα εξασκηθούν, τα
αναμενόμενα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ή το κόστος της πρόωρης λήξης περιλαμβάνονται στα πληρωτέα μισθώματα που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποχρέωσης από μισθώσεις.
(ii) Λογιστική για μισθώσεις όταν η Τράπεζα είναι ο εκμισθωτής
Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας μίσθωσης, η Τράπεζα, ενεργώντας ως εκμισθωτής, ταξινομεί κάθε μίσθωσή της είτε ως
λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Κατά την ημερομηνία έναρξης, η Τράπεζα αποαναγνωρίζει τη λογιστική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που τελούν
υπό χρηματοδοτική μίσθωση και αναγνωρίζει απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση καθώς και κέρδος ή
ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων από την αποαναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και την αναγνώριση της καθαρής
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επένδυσης στη μίσθωση. Η καθαρή επένδυση στη μίσθωση υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων με
παρόμοιο τρόπο όπως και για τον μισθωτή.
Μετά την ημερομηνία έναρξης, η Τράπεζα αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό έσοδο κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου βάσει
μεθόδου που αντικατοπτρίζει μια σταθερή περιοδική απόδοση πάνω στην καθαρή επένδυση του εκμισθωτή στη μίσθωση. Η
Τράπεζα αναγνωρίζει επίσης έσοδο από μεταβλητές καταβολές που δεν περιλαμβάνονταν στην καθαρή επένδυση. Μετά την έναρξη,
η καθαρή επένδυση στη μίσθωση δεν επαναμετράται, εκτός αν η μίσθωση τροποποιείται ή η μισθωτική περίοδος μεταβάλλεται.
Λειτουργικές Μισθώσεις
Η Τράπεζα συνεχίζει να αναγνωρίζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και δεν αναγνωρίζει καθαρή επένδυση στη μίσθωση στον
ισολογισμό ή αρχικό κέρδος (αν υπάρχει) στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έσοδο αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, αναγνωρίζει ως έξοδα τις
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση των εσόδων της μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων. Η
Τράπεζα προσθέτει τις αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται για τη σύναψη λειτουργικής μίσθωσης στη λογιστική
αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει τις εν λόγω δαπάνες ως έξοδα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην
ίδια βάση με τα έσοδα της μίσθωσης.
Υπομισθώσεις
Η Τράπεζα, ενεργώντας ως μισθωτής, ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες υπομίσθωσης ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου
προς ένα τρίτο μέρος, ενώ η αρχική μίσθωση παραμένει εν ισχύ. Η Τράπεζα ενεργεί τόσο ως μισθωτής όσο και ως εκμισθωτής του
ίδιου περιουσιακού στοιχείου. Η υπομίσθωση αποτελεί διακριτή σύμβαση μίσθωσης, στην οποία ο ενδιάμεσος εκμισθωτής
ταξινομεί την υπομίσθωση ως χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση ως εξής:
-

αν η κύρια μίσθωση αποτελεί βραχυπρόθεσμη μίσθωση, η υπομίσθωση ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση, ή
σε διαφορετική περίπτωση, η υπομίσθωση ταξινομείται με βάση το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού το
οποίο προκύπτει από την κύρια μίσθωση και όχι με βάση το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

ΔΛΠ 28, Τροποποίηση - Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει
εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης
της εταιρείας στη συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, μια οικονομική οντότητα δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών στις συγγενείς και κοινοπραξίες (καθαρή επένδυση σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες) ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.
ΔΛΠ 19, Τροποποίηση - Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του προγράμματος παροχών
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλ. τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί
το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως,
η τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού του
προγράμματος, στις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
με μελλοντική ισχύ για το σχεδιασμό τροποποιήσεων, περικοπών ή διακανονισμών που πραγματοποιούνται την 1 Ιανουαρίου 2019
ή μετά την ημερομηνία υιοθέτησης.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 - 2017
Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα ως ακολούθως:
Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος
με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί
τον ορισμό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία
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θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο
αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων
της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν μία οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία
θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται.
Οι βελτιώσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από μερίσματα,
περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε
αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα.
Με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που πραγματοποιήθηκε αρχικά για την
ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος των κεφαλαίων
που δανείστηκε η οντότητα γενικά, όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου
για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.

3.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών

Για την κατάρτιση αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης κατά
την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Τράπεζας και οι βασικές πηγές της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων ήταν οι ίδιες με αυτές
που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση τις λογιστικές
εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές που περιγράφονται στη σημείωση 2, ως αποτέλεσμα της
υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων παρατίθενται στις σημειώσεις 11,
13, 15, 22, 25, 27 και 28.

4.

Διαχείριση ιδίων κεφαλαίων

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ίδια κεφάλαια
Συν: Αναπροσαρμογές λόγω μεταβατικών διατάξεων εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Μείον: Υπεραξία
Μείον: Προνομιούχοι τίτλοι
Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές
Κεφάλαια κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1)
Συν: Προνομιούχοι τίτλοι - αναπροσαρμογή (phase out)
Κεφάλαια της κατηγορίας 1 (Tier 1)
Μέσα κεφαλαίου και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αποδεκτά ως μέσα
κεφαλαίου της κατηγορίας 2
Συν: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές
Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια
Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού
Δείκτες:
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital ratio)
Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1 ratio)
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Total Capital Adequacy Ratio)

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

5.628
714
(222)
(42)
(508)
5.570
5.570

4.378
798
(42)
(566)
4.568
17
4.585

950
25
6.545

950
5.535

35.886

34.436

%

%

15,5
15,5
18,2

13,3
13,3
16,1

Σημείωση: Την 30 Ιουνίου 2019, ο CET1 της Τράπεζας με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ το 2024 (fully loaded CET1) θα ήταν 13,5%
(31 Δεκεμβρίου 2018: 10,7%).

Η Τράπεζα επιδιώκει να διατηρήσει μια ενεργά διαχειρίσιμη κεφαλαιακή βάση, ώστε να καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται
με τις δραστηριότητές της. Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρακολουθείται χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων μεθόδων, τους
κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας («Κανόνες/δείκτες της Τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών») όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία της
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Τράπεζας. Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ισχύει, ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την
Οδηγία 2013/36/ΕΕ (γνωστή ως CRD IV), μαζί με τον Κανονισμό 575/2013/ΕΕ (γνωστός ως CRR). H Οδηγία 2013/36/ΕΕ
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4261/2014. Επιπλέον, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Αξιολόγησης της
Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP), η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη
της ένα ευρύτερο φάσμα κατηγοριών κινδύνου και τις δυνατότητές της σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η ΔΑΕΕΚ έχει
ως απώτερο σκοπό να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη όλων των σημαντικών κινδύνων στους
οποίους εκτίθεται, σε ορίζοντα τριών ετών.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διενεργεί σε ετήσια βάση, τη
Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - (SREP)), ώστε να καθορίσει τις
εποπτικές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της. Ο κύριος σκοπός της διαδικασίας SREP είναι
να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκείς ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, κεφάλαια και
ρευστότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να
εκτεθούν. Στους παραπάνω κινδύνους συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που προέκυψαν από τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων (stress testing) και οι κίνδυνοι που μπορεί το πιστωτικό ίδρυμα να δημιουργήσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Σύμφωνα με την απόφαση SREP του 2018, από την 1 Μαρτίου 2019 η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί σε ατομική βάση το Δείκτη
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 τουλάχιστον στο 10,25% και το Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τουλάχιστον
στο 13,75% (Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας και του
Αποθέματος Ασφαλείας των Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων).

5.

Καθαρά έσοδα από τόκους
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

Τόκοι έσοδα
Πελάτες
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Χρεωστικοί τίτλοι
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Τόκοι έξοδα
Πελάτες
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Σύνολο

6.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

543
28

609
16

77
209
857

72
212
909

(67)
(43)
(53)
(195)
(358)
499

(63)
(82)
(36)
(195)
(376)
533

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες από συμβάσεις με πελάτες στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15, αναλυμένα στις βασικές κατηγορίες ανά υπηρεσία και επιχειρηματικό τομέα.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση περιουσίας
Δραστηριότητες δικτύου και λοιπά (1)
Υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς
Σύνολο
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30 Ιουνίου 2019
Επενδυτική
Τραπεζική και
Διαχείριση
ΠροΪόντα
Περιουσίας Κεφαλαιαγοράς
€ εκατ.
€ εκατ.

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.

3
6

17
1

0
8

16
25

7
3
28

0
(1)
7

Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

2
0

1
-

23
15

7
1
10

1
2

30
4
72
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Λοιπά και
κέντρο
απαλοιφής
€ εκατ.

Λιανική
Τραπεζική
€ εκατ.

Τραπεζική
Επιχειρήσεων
€ εκατ.

3
5

21
1

0
8

2
2

1
-

27
16

13
21

7
3
32

0
(0)
8

5
5
14

1
2

25
9
77

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση περιουσίας
Δραστηριότητες δικτύου και λοιπά (1)
Υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς
Σύνολο
(1)

30 Ιουνίου 2018
Επενδυτική
Τραπεζική και
Διαχείριση
ΠροΪόντα
Περιουσίας Κεφαλαιαγοράς
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

Περιλαμβάνει προμήθειες από υπηρεσίες που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες.

7.

Έσοδα από μερίσματα

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε έσοδα από μερίσματα ποσού € 4 εκατ. (30
Ιουνίου 2018: € 17 εκατ. εκ των οποίων € 16 εκατ. από την συγγενή της εταιρεία Eurolife ERB Insurance Group Συμμετοχών Α.Ε.).

8.

Λειτουργικά έξοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διοικητικά έξοδα
Εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού (1)
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (1)
Σύνολο
(1)

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

(183)
(73)
(26)
(15)
(16)
(10)
(1)
(324)

(195)
(71)
(25)
(12)
(10)
(20)
(333)

Κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ. 2).

Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθε σε 8.054 (πρώτο εξάμηνο 2018:
8.214). Την 30 Ιουνίου 2019, ο αριθμός των καταστημάτων και των κέντρων επιχειρηματικής και ιδιωτικής τραπεζικής της Τράπεζας
ανήλθε σε 373.

9.

Προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων πελατών (αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές - expected credit losses (ECL)):
30 Ιουνίου 2019

Πρόβλεψη απομείωσης την 1 Ιανουαρίου 2019
Μεταφορές μεταξύ σταδίων
Προβλέψεις περιόδου
Ανακτήσεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Δάνεια και απαιτήσεις που αποαναγνωρίστηκαν/
ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση
κατά τη διάρκεια της περιόδου (1)
Διαγραφές δανείων
Μεταβολή της παρούσας αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά
Πρόβλεψη απομείωσης την 30 Ιουνίου 2019
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Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των δανείων - Στάδιο 2
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων
δανείων - Στάδιο 3
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

124
60
(64)
-

678
30
(93)
-

7.165
(90)
416
1

7.967
259
1

(1)

(13)

(903)

(917)

(0)
119

602

(286)
(103)
2
6.202

(286)
(103)
2
6.923

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2018

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια των
δανείων - Στάδιο 2
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των απομειωμένων
δανείων - Στάδιο 3
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

132

763

9.009

9.904

(14)

(6)

(102)

(122)

46
(56)
2
110

59
(81)
2
737

(105)
383
1
(377)
(131)
(4)
8.674

246
1
(377)
(131)
0
9.521

Πρόβλεψη απομείωσης την 1 Ιανουαρίου 2018
Μεταφορά των αναμενόμενων πιστωτικών ζήμιών (2)
Μεταφορές μεταξύ σταδίων
Προβλέψεις περιόδου
Ανακτήσεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Διαγραφές δανείων
Μεταβολή της παρούσας αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις
Πρόβλεψη απομείωσης την 30 Ιουνίου 2018
(1)

Απεικονίζει την πρόβλεψη απομείωσης των πωληθέντων δανείων, των δανείων τα οποία τροποποιήθηκαν (όταν η τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα την
αποαναγνώριση) και των δανείων τα οποία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση (πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 874 εκατ., σημ. 13) κατά τη διάρκεια της
περιόδου.
(2) Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η πρόβλεψη απομείωσης για τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)
παρακολουθείται διακριτά από την πρόβλεψη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων πελατών και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις
(σημ.22).

Οι προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών οι οποίες αναγνωρίστηκαν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων της Τράπεζας για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019 ανήλθαν σε € 296 εκατ. (30 Ιουνίου 2018:
€ 289 εκατ.) και αναλύονται ως εξής:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
Ζημιές από τροποποιήσεις δανείων και απαιτήσεων πελατών
Πρόβλεψη (απομείωσης) /αντιλογισμός πρόβλεψης
απομείωσης για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον
πιστωτικό κίνδυνο

(259)
(35)

(246)
(34)

(2)

(9)

Σύνολο

(296)

(289)

10. Λοιπές ζημιές απομείωσης, έξοδα αναδιάρθρωσης και προβλέψεις
30 Ιουνίου
2019
€εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

(4)
(2)

(6)
2

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (1)
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις

(5)
(11)

2
(2)

Κόστος προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και
λοιπές σχετικές δαπάνες (σημ. 22)
Λοιπά έξοδα αναδιάρθρωσης
Έξοδα αναδιάρθρωσης

(55)
(6)
(61)

(36)
(4)
(40)

Σύνολο

(72)

(42)

Ζημιές απομείωσης και αποτίμησης ακινήτων
Ζημιές απομείωσης /αντιλογισμός ομολόγων

(1)

Περιλαμβάνει ζημιές απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις και για λοιπούς λειτουργικούς κινδύνους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους € 6 εκατ., τα οποία σχετίζονται κυρίως με το
σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας. Στη συγκριτική περίοδο, η Τράπεζα αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους € 4 εκατ., τα
οποία σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των δανειακών της δραστηριοτήτων.
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11. Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Προσαρμογές φόρου
Σύνολο φόρου εισοδήματος (έξοδο)/έσοδο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

(1)
22
21

(2)
(2)
(13)
(17)

Για το έτος 2019, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, όπως ισχύει, ο φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα για τα πιστωτικά ιδρύματα
είναι 29%, ενώ για τις υπόλοιπες νομικές οντότητες είναι 28% (για το έτος 2018: 29% φορολογικός συντελεστής για όλες τις νομικές
οντότητες). Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4579/2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018 και τροποποίησε το
Νόμο 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής για τις νομικές οντότητες στην Ελλάδα, εκτός από τον φορολογικό συντελεστή των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μειώνεται ετησίως κατά 1%, τα τέσσερα επόμενα έτη ξεκινώντας από το 2019, καταλήγοντας σε
25% από το 2022 και έπειτα. Επιπρόσθετα, τα μερίσματα που διανέμονται, από την 1 Ιανουαρίου του 2019 υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου 10%, εκτός των ενδοομιλικών μερισμάτων τα οποία υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται τόσο του
παρακρατούμενου φόρου όσο και του φόρου εισοδήματος.
Σε συνέχεια της πληροφόρησης που παρέχεται στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Νόμος 4605/2019 (άρθρο 93), ο οποίος ψηφίστηκε την 29 Μαρτίου 2019, παρείχε διευκρινίσεις
σχετικά με την αντιμετώπιση των ποσών παρακρατούμενου φόρου της Τράπεζας βάσει του Νόμου 2238/1994 (ήτοι € 4 εκατ. για το
2008 και € 46 εκατ. για το 2012) κατά τρόπο που διασφαλίζει τα εν λόγω ποσά φόρου προβλέποντας τον συμψηφισμό τους με τον
φόρο εισοδήματος της Τράπεζας όποτε αυτός προκύψει.
Περαιτέρω, ο Νόμος 4605/2019 ρυθμίζει τη μεταχείριση των φορολογικών απαιτήσεων του Νόμου 4046/2012 (για τα έτη 2010,
2011 και 2012), ο οποίος προέβλεπε πενταετή συμψηφισμό του παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων από ΟΕΔ/ΕΓΕΔ/εταιρικών
ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του φόρου εισοδήματος των τραπεζών. Ο Νόμος 4605/2019 διευκρίνισε
ότι τα εναπομείναντα ποσά (δηλ. μη συμψηφιζόμενοι παρακρατούμενοι φόροι εντός της καθορισμένης πενταετίας) θα
συμψηφίζονται με όλους τους φόρους ισόποσα εντός δέκα ετών, αρχής γενομένης από την 1 Ιανουαρίου 2020. Η εν λόγω
διευκρίνιση του Νόμου ρυθμίζει το χειρισμό απαίτησης της Τράπεζας ποσού € 13 εκατ. η οποία προέκυψε το 2012 από τον
παρακρατούμενο φόρο επί τόκων ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και εταιρικών ομολόγων με
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Φορολογικό πιστοποιητικό και ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Τράπεζα έχει κατά κανόνα 6 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (δηλ. 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική
δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί). Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2013-2015 η Τράπεζα υποχρεούνταν να λαμβάνει
«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» σύμφωνα με τον Νόμο 4174/2013, το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού
φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τις
χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό, ωστόσο η
Τράπεζα θα συνεχίσει να το λαμβάνει.
Η Τράπεζα έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους ορκωτούς ελεγκτές χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις 2013-2017. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς
ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπροσθέτως, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Νέα Proton, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με την
Τράπεζα το 2013, έλαβαν από ορκωτούς ελεγκτές φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης με θέμα έμφασης για
τις ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις/περιόδους 18/1-30/6/2013 και 9/10/2011-31/12/2012 αντίστοιχα, σχετικά με
ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά το μετασχηματισμό τους σε νέα πιστωτικά ιδρύματα (carve out). Η
Τράπεζα έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή
επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου στο
πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω την 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά γενικό κανόνα, το δικαίωμα του
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Ελληνικού Δημοσίου να επιβάλλει φόρους μέχρι και το φορολογικό έτος 2012 (συμπεριλαμβανομένου) έχει παρέλθει χρονικά για
την Τράπεζα.
Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method) επί όλων των εκπιπτόμενων προσωρινών
διαφορών, καθώς επίσης και επί των μη χρησιμοποιημένων φορολογικών ζημιών με το φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να
ισχύει στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση.
Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας παρουσιάζεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Έσοδο/(έξοδο) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Επενδυτικοί τίτλοι επιμετρούμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

4.903
22
(91)
4
4.838

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) προκύπτουν από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση και λογιστικές
διαγραφές δανειακών απαιτήσεων
Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+
Ζημιές από πωλήσεις και οριστικές διαγραφές δανείων
Λοιπές απομειώσεις/μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές
Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
Ακίνητα και εξοπλισμός
Επενδυτικοί τίτλοι επιμετρούμενοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση
Λοιπά
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου

1.465
1.126
2.021

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.
3.124
1.151
265

244
20
19
13
(19)

248
62
23
15
12
(15)

(115)
64
4.838

(24)
42
4.903

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Τράπεζα προχώρησε στην τιτλοποίηση συγκεκριμένων δανειακών χαρτοφυλακίων (Project Pillar και
Cairo, σημ. 21). Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των εκδοθέντων τίτλων, οι σχετικές προβλέψεις απομείωσης θεωρήθηκαν ως
οριστικές ζημιές για φορολογικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου της ανωτέρω
παρουσιαζόμενης κατηγορίας «Ζημιές από πωλήσεις και οριστικές διαγραφές δανείων» έναντι μείωσης του αναβαλλόμενου φόρου
της κατηγορίας «Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση και λογιστικές διαγραφές δανειακών απαιτήσεων».
Την 30 Ιουνίου 2019, ο αναβαλλόμενος φόρος από τις σωρευτικές μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές της Τράπεζας
θεωρήθηκε ως μη ανακτήσιμος λόγω της τιτλοποίησης συγκεκριμένων δανειακών χαρτοφυλακίων για την εκτέλεση του σχεδίου
επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs και κατά συνέπεια αντιλογίστηκε.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)/έσοδο προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, αποτίμηση, πωλήσεις και
διαγραφές δανειακών απαιτήσεων
Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές
Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+
Μεταβολή στην εύλογη αξία και λοιπές προσωρινές διαφορές
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος (έξοδο)/έσοδο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

97
(62)
(25)
12
22

24
61
(25)
(62)
(2)

Την 30 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις € 4,8 δις που αναλύονται παρακάτω:
(α) € 1.465 εκατ. αφορούν σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης/αποτίμησης για πιστωτικούς
κινδύνους από δάνεια συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών διαγραφών χρέους σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο
4172/2013, όπως είναι σε ισχύ. Αυτές οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς
καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει,
(β) € 1.126 εκατ. αφορούν σε φορολογικές ζημιές από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα
επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες υπόκεινται σε απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. 1/30
των ζημιών ετησίως αρχίζοντας από τη χρήση 2012 και εφεξής),
(γ) € 2.021 εκατ. αφορούν στο αναπόσβεστο υπόλοιπο οριστικών φορολογικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, που
υπόκεινται σε απόσβεση εντός εικοσαετούς περιόδου, σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο 4172/2013 όπως είναι σε ισχύ,
(δ) € 20 εκατ. αφορούν κυρίως σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές σχετικά με την (αναπόσβεστη για φορολογικούς σκοπούς)
αξία των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, υποκείμενων σε δεκαετή απόσβεση, με βάση την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία κατά το έτος που πραγματοποιήθηκαν και
(ε) € 206 εκατ. αφορούν σε λοιπές εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές (ζημιές αποτίμησης, προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές
παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό κλπ.), η πλειονότητα των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές περιόδους
χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Η αναγνώριση των ανωτέρω αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στηρίζεται στην εκτίμηση της Διοίκησης, την 30 Ιουνίου
2019, ότι η Τράπεζα θα έχει επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές,
καθώς και οι φορολογικές ζημιές από το πρόγραμμα PSI+ και από το πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική
μεταχείριση της κάθε κατηγορίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, τη δυνατότητα
συμψηφισμού των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, τα πραγματικά φορολογικά
αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα εκτιμώμενα φορολογικά αποτελέσματα για τη χρήση που θα
λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά φορολογικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30
Ιουνίου 2019. Επιπλέον, η αξιολόγηση της Τράπεζας σχετικά με την ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται (α) στις εκτιμήσεις για τη μελλοντική επίδοση (προβλέψεις λειτουργικών αποτελεσμάτων) και
τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουν αντίκτυπο στα εκτιμώμενα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, (β) στο αναμενόμενο
χρονοδιάγραμμα ανάκτησης ή διακανονισμού των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών, (γ) στην
πιθανότητα ότι η Τράπεζα θα έχει επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, κατά την ίδια περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η
ανάκτηση ή ο διακανονισμός των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών (δηλαδή κέρδη/ ζημιές από πώληση
επενδύσεων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) ή κατά τα έτη στα οποία μπορούν να μεταφερθούν οι φορολογικές ζημιές και
(δ) στην ιστορική εξέλιξη των αποτελεσμάτων (ιστορικές επιδόσεις) της Τράπεζας σε συνδυασμό με τις φορολογικές ζημιές
προγενέστερων ετών που προκλήθηκαν από έκτακτα γεγονότα.
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση της ανακτησιμότητας αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων, βάσει του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Μάρτιο
2019 και παρείχε την προοπτική της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας, για την περίοδο έως το τέλος του 2021,
λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην υλοποίηση των ενεργειών/συναλλαγών που αναφέρονται στο σχέδιο επιτάχυνσης. Το εν
λόγω Επιχειρηματικό Σχέδιο έχει επίσης κατατεθεί στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) και στον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
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Για τα έτη από το 2021 και έπειτα, η αξιολόγηση των προβλέψεων για τα λειτουργικά αποτελέσματα στηρίχθηκε στις προβλέψεις
της Διοίκησης, η οποία έλαβε υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου και της ίδιας της
Τράπεζας.
Το ποσό των ανωτέρω προβλέψεων που συμπεριλήφθηκαν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας βασίζεται κυρίως σε υποθέσεις
και εκτιμήσεις σχετικά με (α) την περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης λόγω του σταδιακού επαναπατρισμού των
καταθέσεων των πελατών που αντικαθιστά τις ακριβότερες πηγές χρηματοδότησης, (β) τις μειωμένες ζημιές απομείωσης των
δανείων, ως αποτέλεσμα της σταδιακής βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και των στρατηγικών
πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), σύμφωνα με τη στρατηγική για τα
NPEs που η Τράπεζα έχει δεσμευτεί στον SSM, (γ) τη συγχώνευση με την Grivalia Properties Α.E.Ε.Α.Π, την απόκτηση της Piraeus
Bank Bulgaria A.D. (PBB) και την πώληση του 80% της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
(«FPS»), (δ) την αποτελεσματικότητα των συνεχών πρωτοβουλιών περιορισμού του κόστους και (ε) τη σταδιακή αποκατάσταση των
παραδοσιακών εσόδων από προμήθειες, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οι προμήθειες δικτύου καθώς και οι
προμήθειες που σχετίζονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής.
Η εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που
απορρέουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα (σημ. 2).
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και φορολογικό καθεστώς για ζημιές από δάνεια
Την 30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 όπως ισχύει, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας που
πληρούν τα κριτήρια για μετατροπή τους σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (deferred tax
credits – DTCs) ανέρχονται σε € 3.886 εκατ. Η μετατροπή των DTCs προϋποθέτει ότι το λογιστικό αποτέλεσμα της Τράπεζας, μετά
από φόρους, για τη χρήση είναι ζημιογόνο. Συγκεκριμένα, DTCs υπολογίζονται επί: (α) των ζημιών από τη συμμετοχή της Τράπεζας
στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και (β) του συνολικού ποσού: (i) του
αναπόσβεστου υπόλοιπου των οριστικών ζημιών από διαγραφές και πωλήσεις δανείων, (ii) των λογιστικών διαγραφών δανείων ή
πιστώσεων και (iii) των υπολειπόμενων συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών ζημιών γενικά λόγω πιστωτικού κινδύνου που
είχαν λογισθεί έως την 30 Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει, οι ανωτέρω οριστικές ζημιές από διαγραφές και πωλήσεις δανείων αποσβένονται
σε περίοδο 20 ετών, διατηρώντας το καθεστώς τoυ DTC καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ενώ αποσυνδέονται oι οριστικές
διαγραφές δανείων από τις λογιστικές διαγραφές αυτών. Συνεπώς, η ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης/DTC της Τράπεζας που συνδέεται με δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και η εποπτική κεφαλαιακή της διάρθρωση
διασφαλίζονται, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μέσω
της αύξησης των διαγραφών και πωλήσεων δανείων.
Από τον Μάιο 2017, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4472/2017, το οποίο τροποποίησε περαιτέρω το άρθρο 27Α του Νόμου
4172/2013, επιβάλλεται μια ετήσια προμήθεια ποσοστού 1,5% για το υπερβάλλον ποσό των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης
για τα πιστωτικά ιδρύματα (δηλ. 29%) και του συντελεστή φορολόγησης ο οποίος ίσχυε την 30 Ιουνίου 2015 (δηλ. 26%). Για την
περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, έχουν αναγνωριστεί στα «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» € 3,4 εκατ.

12. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
30 Ιουνίου 2019
Εύλογη αξία
Απαιτήσεων Υποχρεώσεων
€ εκατ.
€ εκατ.
Παράγωγα για τα οποία δεν εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης/ διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς
Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Σύνολο παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων

2.328
0
31
2.359

1.996
653
84
2.733

31 Δεκεμβρίου 2018
Εύλογη αξία
Απαιτήσεων Υποχρεώσεων
€ εκατ.
€ εκατ.
1.809
1
65
1.875

1.390
347
159
1.896

Την 30 Ιουνίου 2019, η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού και παθητικού αυξήθηκε κατά € 484
εκατ. και € 837 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως ως αποτέλεσμα της καθοδικής κίνησης της
καμπύλης επιτοκίων του Ευρώ. Την ίδια ημερομηνία η λογιστική αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων με το Ελληνικό
Δημόσιο ανήλθε σε € 1.559 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 1.189 εκατ.).
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13. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
στο αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

35.241
(6.923)
28.318

37.275
(7.967)
29.308

48
28.366

46
29.354

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία και την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
ανά επιχειρηματική μονάδα και ανά στάδιο την 30 Ιουνίου 2019:

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου Στάδιο 1
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος
Στεγαστικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Καταναλωτικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επιχειρηματικά δάνεια:
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Σύνολο δανείων και
απαιτήσεων από πελάτες στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο
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30 Ιουνίου 2019
Αναμενόμενες
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη
καθ'όλη τη
διάρκεια των
διάρκεια των
απομειωμένων
δανείων δανείων Στάδιο 2
Στάδιο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018

Συνολική αξία
€ εκατ.

Συνολική αξία
€ εκατ.

5.781
(33)
5.748

3.139
(224)
2.915

3.949
(1.446)
2.503

12.869
(1.703)
11.166

14.895
(2.454)
12.441

1.388
(34)
1.354

200
(72)
128

1.121
(876)
245

2.709
(982)
1.727

2.862
(1.043)
1.819

1.454
(14)
1.440

1.159
(199)
960

3.323
(1.509)
1.814

5.936
(1.722)
4.214

5.850
(1.742)
4.108

7.636
(38)
7.598

1.509
(107)
1.402

4.582
(2.371)
2.211

13.727
(2.516)
11.211

13.668
(2.728)
10.940

16.259
(119)
16.140

6.007
(602)
5.405

12.975
(6.202)
6.773

35.241
(6.923)
28.318

37.275
(7.967)
29.308

48
28.366

46
29.354
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Την 30 Ιουνίου 2019, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) της Τράπεζας, που συμπεριλαμβάνονται στα δάνεια και απαιτήσεις
από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος μειώθηκαν σε € 12.975 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 15.208 εκατ.) με αποτέλεσμα ο δείκτης
NPE της Τράπεζας να μειωθεί σε 36,8% (31 Δεκεμβρίου 2018: 40,8%).
Επιχειρησιακοί στόχοι για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)
Τον Μάρτιο του 2019, η Eurobank και οι υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο και τις
απαιτήσεις του SSM για τη διαχείριση των NPEs και υπέβαλλαν τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης των NPEs (NPE Management Strategy)
για το 2019-21 καθώς και τους Ετήσιους Στόχους Υπολοίπων των NPEs (NPE Stock Annual Targets), τόσο σε επίπεδο τράπεζας όσο
και ομίλου για πρώτη φορά. Για την Eurobank συγκεκριμένα, η νέα υποβολή έχει λάβει υπόψη το σχέδιο για την επιτάχυνση της
μείωσης των NPEs, το οποίο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του πλάνου μετασχηματισμού και έχει ως σκοπό να επιτύχει δείκτη NPE
περίπου 16% για τον Όμιλο το 2019 και μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2019, ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το
οποίο αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες της Τράπεζας για τη μείωση των NPEs μέσω ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού
διαχείρισης προβληματικών δανείων, του περιορισμού των στρατηγικών εκπρόθεσμων οφειλετών και εν τέλει της βελτίωσης της
συνέπειας πληρωμών.
Δάνεια τα οποία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση
Τον Ιούνιο 2019, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε δεσμευτική συμφωνία με διεθνή επενδυτή για την πώληση του 95%
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (mezzanine and junior notes) μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών
δανείων (κυρίως μη εξυπηρετούμενων) λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου € 2 δις. (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει
στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης
και χαμηλής σειράς κατάταξης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και ως αποτέλεσμα της πώλησης των ομολογιών, η Τράπεζα
θα μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη και θα αποαναγνωρίσει το εν λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο.
Συνεπώς, την 30 Ιουνίου 2019, χαρτοφυλάκιο δανείων με λογιστική αξία προ απομείωσης € 1.987 εκατ., για το οποίο είχε
αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης € 845 εκατ., έχει ταξινομηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση. Η λογιστική αξία μετά από
προβλέψεις του δανειακού χαρτοφυλακίου, ύψους € 1.142 εκατ., αντιστοιχεί στην τεκμαρτή αποτίμησή του, με βάση την
ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης
σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του τρίτου τριμήνου του 2019.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2019, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτική προσφορά για την πώληση μη
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Συνεπώς, δάνεια με λογιστική αξία προ απομείωσης € 37 εκατ., για τα οποία είχε
αναγνωριστεί πρόβλεψη απομείωσης € 29 εκατ., ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση, καθώς η πώλησή τους θεωρήθηκε
πολύ πιθανή.

14. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI)
Επενδυτικοί τίτλοι στο αποσβέσιμο κόστος (AC)
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων (FVTPL)
Σύνολο
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30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

4.741

5.578

979

941

82

78

5.802

6.597
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Oι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τη λογιστική αξία και την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των επενδυτικών τίτλων:
30 Ιουνίου 2019

Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση
Λογιστική Αξία
Σύνολο
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο Επενδυτικών τίτλων

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των επενδυτικών
τίτλων - Στάδιο 2
€ εκατ.

226
(1)
225

789
(35)
754

1.015
(36)
979

754

4.741
5.720

4.741
4.966

Σύνολο
€ εκατ.

82
5.802

Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος
- Λογιστική αξία προ πρόβλεψης
- Πρόβλεψη απομείωσης
Λογιστική αξία
Επενδυτικοί τίτλοι που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην
καθαρή θέση
Λογιστική Αξία
Σύνολο
Επενδυτικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λογιστική αξία
Σύνολο Επενδυτικών τίτλων

Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
12μήνου - Στάδιο 1
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου 2018
Αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές
καθ'όλη τη διάρκεια
των επενδυτικών
τίτλων - Στάδιο 2
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

217
(2)
215

754
(28)
726

971
(30)
941

5.557
5.772

21
747

5.578
6.519

78
6.597

Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:
30 Ιουνίου 2019

Ομόλογα
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότες

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια
Σύνολο
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Επενδυτικοί τίτλοι
μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων
απευθείας στην
καθαρή θέση
€ εκατ.

Επενδυτικοί τίτλοι
στο αποσβέσιμο
κόστος
€ εκατ.

Επενδυτικοί τίτλοι
στην εύλογη αξία
μέσω
αποτελεσμάτων
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

2.787
1.403
551
4.741

979
0
979

4
4

3.766
1.403
555
5.724

-

-

78

78

4.741

979

82

5.802
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31 Δεκεμβρίου 2018
Επενδυτικοί τίτλοι
μέσω λοιπών
αποτελεσμάτων
απευθείας στην
καθαρή θέση
€ εκατ.

Επενδυτικοί τίτλοι
Επενδυτικοί τίτλοι
στο αποσβέσιμο
στην εύλογη αξία
κόστος μέσω αποτελεσμάτων
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

Ομόλογα
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (1)
- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότες
Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια

2.229
2.790
559
5.578
-

940
1
941
-

4
4
74

3.169
2.790
564
6.523
74

Σύνολο

5.578

941

78

6.597

(1)

Την 31 Δεκεμβρίου 2018 συμπεριλαμβάνονται Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου € 0,1 εκατ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε € 40 εκατ. κέρδη στα «Αποτελέσματα από
επενδυτικούς τίτλους», εκ των οποίων € 33 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις χρεωστικών τίτλων που επιμετρούνταν στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI) και € 7 εκατ. κυρίως από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων
κεφαλαίων. Τη συγκριτική περίοδο, η Τράπεζα αναγνώρισε € 42 εκατ. κέρδη κυρίως από πωλήσεις χρεωστικών τίτλων FVOCI.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, η βελτίωση των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) του χρέους τoυ Ελληνικού Δημοσίου είχε
ως αποτέλεσμα την αύξηση της εύλογης αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που ταξινομήθηκαν στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI).

15. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Bancpost S.A. και ERB Leasing IFN S.A., Ρουμανία
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η πώληση των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. (θυγατρικές εταιρείες
στη Ρουμανία) θεωρήθηκε πολύ πιθανή, ως εκ τούτου από την 30 Σεπτεμβρίου 2017 οι άμεσες συμμετοχές της Τράπεζας στην
Bancpost S.A. και ERB Leasing IFN S.A. ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση.
Την 3 Απριλίου 2018, ο Όμιλος Eurobank (ο Πωλητής) και η Banca Transilvania (BT) (ο Αγοραστής), σε συνέχεια του προσυμφώνου
πώλησης τον Νοέμβριο του 2017, ολοκλήρωσαν όλες τις εναπομείνασες ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους όρους για την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στις ανωτέρω εταιρείες στην BT.
Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα € 28 εκατ. ζημιά, η οποία αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» εντός της χρήσης που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2018 (εκ των οποίων € 4 εκατ. κέρδος είχε αναγνωριστεί την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018).
Σύμφωνα με τη σχετική Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς (η Συμφωνία), υπάρχουν ειδικές ρήτρες αποζημίωσης βάσει των οποίων ο
Αγοραστής θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Πωλητή συγκεκριμένα ποσά, με ανώτατο όριο στη συνολική απαίτηση.
Φορολογικός έλεγχος
Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στην Bancpost S.A. τον Ιούλιο του 2018, σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου για τα έτη 2011-2015, οι πρόσθετοι φόροι προς πληρωμή ανέρχονταν συνολικά σε € 40
εκατ. περίπου.
Ο Όμιλος είναι σε στενή συνεργασία με την BT, η οποία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αμφισβήτησης του πορίσματος του
φορολογικού ελέγχου στο δικαστήριο.
Σε σχέση με τα ανωτέρω, στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε επιπλέον πρόβλεψη € 5 εκατ. (€ 3,6 εκατ. μετά
φόρου), ενώ οι συνολικές προβλέψεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί έως την 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονται σε € 20 εκατ.
Εθνική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή της Ρουμανίας (ANPC)
Επιπρόσθετα, το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η Εθνική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (ANPC) της Ρουμανίας επέβαλε τρία
πρόστιμα συνολικού ποσού € 72 χιλ. στην Bancpost S.A. κατόπιν καταγγελιών από ορισμένους πιστούχους της, που σχετίζονταν με
χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων που είχαν εκχωρηθεί από την Bancpost S.A. στην ERB New Europe Funding II (μια εταιρεία
στην Ολλανδία που ελέγχεται από την Eurobank) το 2008.
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Το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι προσφυγές της BT (ως νομικός διάδοχος της Bancpost S.A.) έναντι της ANPC σχετικά με τις τρεις
προαναφερθείσες υποθέσεις έγιναν αποδεκτές από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την ακύρωση των σχετικών
προστίμων που επιβλήθηκαν στην Bancpost S.A. Η ANPC έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων στις δύο
περιπτώσεις και αναμένεται ότι η ANPC θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης και στην τρίτη περίπτωση.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πώληση των Bancpost S.A. και ERB Leasing IFN S.A. παρέχονται στη σημείωση 25 των
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων A.Ε., Ελλάδα
Τον Ιανουάριο του 2019, η Τράπεζα και η Cerved Credit Management Group S.r.l. (Cerved) υπέγραψαν μια δεσμευτική συμφωνία
στο πλαίσιο της οποίας, η Cerved θα αποκτούσε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων A.Ε (EPS)
και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. Ρουμανίας και ERB Property Services d.o.o. Beograd Σερβίας από την
Eurobank. Η EPS Ελλάδας ορίστηκε επίσης ως διαχειριστής ακίνητης περιουσίας της Eurobank για τα επόμενα πέντε έτη όσον αφορά
το σύνολο των εκτιμήσεων ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2019 μέσω της απόκτησης
από την Cerved, έναντι τιμήματος € 8 εκατ., του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της EPS με κέρδος ύψους € 6,4 εκατ. το οποίο
αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έσοδα/έξοδα». Επιπλέον αντίτιμο έως € 5 εκατ. με την μορφή αμοιβής θα καταβληθεί εφόσον
επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και υπό όρους εντός χρονοδιαγράμματος έως το 2023. Η συναλλαγή ήταν
σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες, υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο
εξωτερικής ανάθεσης σε σχέση με τις υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας.
Σύγχρονο Ξενοδοχείν Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Κτηματική Εταιρεία, Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο 2019, η Τράπεζα υπέγραψε προσύμφωνο με τρίτους για τη διάθεση της συμμετοχής της (100%) στη «Σύγχρονο
Ξενοδοχείν». Με βάση την ανωτέρω συμφωνία, τον Μάρτιο του 2019 έλαβε χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε
από τον αγοραστή προκειμένου το χρέος της εταιρείας προς την Τράπεζα να αποπληρωθεί πλήρως. Με την ολοκλήρωση της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου, η συμμετοχή της Τράπεζας στην εταιρεία μειώθηκε σε 41% και σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία
αγοραπωλησίας η οποία υπεγράφη τον ίδιο μήνα, η πώληση της εταιρείας ολοκληρώθηκε, με κέρδος ύψους € 2,1 εκατ. το οποίο
αναγνωρίστηκε στα «Λοιπά έσοδα/έξοδα».
Απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. και της Piraeus Ιnsurance Brokerage EOOD, Βουλγαρία.
Την 7 Νοεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την απόκτηση της
Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς A.E., από τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, την
Eurobank Bulgaria A.D. (Postbank) (η Συναλλαγή). Τον Ιούνιο του 2019, ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή, εφόσον ελήφθησαν όλες οι
απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και η θυγατρική της Τράπεζας, Postbank, απέκτησε το 99,98% των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου της PBB και συνεπώς έμμεση συμμετοχή 99,98% στην κατά 100% θυγατρική της Piraeus Insurance Brokerage
EOOD. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή παρέχονται στη σημείωση 31 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019.
Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., θυγατρικές
Την 5 Απριλίου 2019, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Eurobank και της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ενέκριναν τη
συγχώνευση των δύο εταιρειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία, η Τράπεζα απέκτησε επίσης τον έλεγχο των θυγατρικών της Grivalia:









Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., Ελλάδα – 100%
Staynia Holdings Ltd, Κύπρος – 100%
Grivalia New Europe S.A., Λουξεμβούργο – 100%
Reco Real Property A.D. Beograd, Σερβία – 100%
Eliade Tower S.A., Ρουμανία – 99,99%
Retail Development S.A., Ρουμανία – 99,99%
Seferco Development S.A., Ρουμανία – 99,99%
Piraeus Port Plaza 1, Ελλάδα – 51,96%

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την συγχώνευση των δύο εταιρειών παρέχονται στη σημείωση 28.
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Το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας (ΝPEs), ιδρύθηκαν οι
ακόλουθες κατά 100% θυγατρικές εταιρείες:


Εταιρείες ειδικού σκοπού συγκέντρωσης κεφαλαίων για την τιτλοποίηση των δανείων της Τράπεζας και σχετιζόμενες
εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας

- Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 3 Finance Designated
Activity Company και Pillar Finance Designated Activity Company, Ιρλανδία (σημ. 21).
- Cairo Estate I Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε., Cairo Estate II Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε., Cairo Estate III Κτηματική
Μονοπρόσωπη Α.Ε., Pillar Estate Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε. και Real Estate Management Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελλάδα.


Anchor Ελληνική Επενδυτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρείας Συμμετοχών, Ελλάδα

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (ΝPEs), η Τράπεζα: (α) ίδρυσε τις εξ
ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες, Vouliagmeni Residence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Αθηναϊκές Εκμεταλλεύσεις Ακινήτων
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και (β) απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας Μαρίνες Ρόδου Α.Ε., μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Anchor Ελληνική Επενδυτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρείας
Συμμετοχών.

16. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα
Η λογιστική αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

Οικόπεδα, κτίρια και βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων (2)
Έπιπλα, εξοπλισμός, οχήματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά προγράμματα

381
19
47

182
17
45

Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού (1)
Σύνολο ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων

157
604

244

675
1.279

32
276

Επενδύσεις σε ακίνητα (2)
Σύνολο
(1)

Κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ. 2). Οι σχετικές υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στις «Λοιπές
υποχρεώσεις» (σημ. 22).
(2) Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συγχώνευση με την Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.(σημ. 28).

Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Συγχώνευση με την Grivalia (σημ. 28)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

41
645
686

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου

(9)
(2)
(11)
675
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17. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
Απαιτήσεις από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
Ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
και σχετικές προκαταβολές
Ενεχυριασμένο ποσό που σχετίζεται με χρηματοοικονομική
εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου
(2)

Υπόλοιπα σε διακανονισμό
Προπληρώμενα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
(1)
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Λοιπές εγγυήσεις
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο
(1)
(2)

708

707

477

437

239

240

89
95
53
58
98
129
1.946

108
70
46
44
37
77
1.766

Περιλαμβάνει παρακρατούμενους φόρους, μετά από προβλέψεις.
Περιλαμβάνει υπόλοιπα σε διακανονισμό με πελάτες και υπόλοιπα σε διακανονισμό που σχετίζονται με πλειστηριασμούς.

Την 30 Ιουνίου 2019, τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ποσού € 129 εκατ., μετά από προβλέψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, σε
απαιτήσεις σχετιζόμενες με (α) προκαταβολές σε προμηθευτές, (β) δημόσιους οργανισμούς, (γ) δραστηριότητες διαχείρισης
ακινήτων και (δ) νομικές υποθέσεις.
Παρακάτω παρατίθενται οι συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες της Τράπεζας την 30 Ιουνίου 2019:
Επωνυμία εταιρείας

Χώρα
εγκατάστασης
Κύπρος
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ελλάδα

Ποσοστό
συμμετοχής
Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
66,45
Εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων
50,00
Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
48,00
Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
41,67
Εταιρεία χρηματοδότησης επενδύσεων
9,91

Λουξεμβούργο

Εταιρεία χαρτοφυλακίου

23,55

Λουξεμβούργο
Ελλάδα

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
Εταιρεία χαρτοφυλακίου

20,00
20,00

Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

30,00

α
γ

Ελλάδα
Ελλάδα

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

50,00
49,00

γ

Ελλάδα

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

49,00

γ

Ελλάδα

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

49,00

γ

Λουξεμβούργο

Eπενδύσεις ακίνητης περιουσίας

25,00

Σημείωση

Femion Ltd
(1)

ΤΕΦΙΝ Α.Ε.
Sinda Enterprises Company Ltd
Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε.
Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε.

(2)

(1)

Famar S.A.
Odyssey GP S.a.r.l.
Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (2)
Alpha Eπενδυτικής Περιουσίας Αθηναϊκών Εμπορικών
Kαταστημάτων Α.Ε.
Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ
Piraeus Port Plaza 2 Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Piraeus Port Plaza 3 Α. Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Value Tουριστική Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
Grivalia Hospitality S.A.

(3)

Τομέας Δραστηριότητας

(1)

Εταιρείες οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση την 30 Ιουνίου 2019.
Ο όμιλος Eurolife (Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και οι θυγατρικές της) και ο όμιλος Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων
(Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. και οι θυγατρικές της) θεωρούνται συγγενείς εταιρείες της Τράπεζας.
(3) Ο όμιλος Grivalia Hospitality (Grivalia Hospitality S.A. και οι θυγατρικές της) θεωρείται κοινοπραξία της Τράπεζας.
(2)

(α) Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ, Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο του 2019, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χρέους, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ίδρυσαν την Πείργκα
Κύθνου ΙΚΕ, για να λειτουργήσει ως εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, στην Ελλάδα. Με βάση τους συμβατικούς όρους
των συμφωνιών των μετόχων και την ουσία των συναφθέντων, η Πείργκα Κύθνου ΙΚΕ θα λογίζεται ως κοινοπραξία της Τράπεζας.
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(β) Unisoft A.E., Ελλάδα
Τον Μάρτιο του 2019, η Τράπεζα αύξησε τη συμμετοχή της στην Unisoft S.A από 18,02% σε 29,06%, ως αποτέλεσμα της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης του χρέους της εταιρείας. Τον
Απρίλιο του 2019, υπεγράφη συμφωνία για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Unisoft A.E έναντι τιμήματος €
0,8 εκατ.
(γ) Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κοινοπραξίες
Την 5 Απριλίου 2019, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Eurobank και της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενέκριναν τη
συγχώνευση των δύο εταιρειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία, η Τράπεζα έχει επίσης αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Grivalia και
συνεπώς κοινό έλεγχο επί των κοινοπραξιών του. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την συγχώνευση των δύο εταιρειών παρέχονται
στη σημείωση 28.

18. Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

1.250

2.050

Την 30 Ιουνίου 2019, η εξάρτηση της Τράπεζας από το μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος μειώθηκε σε € 1,3 δις,
κυρίως λόγω της εισροής καταθέσεων (31 Δεκεμβρίου 2018: € 2,1 δις, εκ των οποίων € 0,5 δις χρηματοδότηση από τον ΕLA). Η
Τράπεζα έχει εξαλείψει τη χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA) από το τέλος του Ιανουαρίου
2019.

19. Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.
Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δανεισμός από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
παρεμφερείς οργανισμούς
Διατραπεζικός δανεισμός
Τρεχούμενοι λογαριασμοί και υπόλοιπα σε διακανονισμό με Τράπεζες
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

7.205

7.909

479
959
121
8.764

429
789
120
9.247

Την 30 Ιουνίου 2019, οι εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν κυρίως σε συναλλαγές με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εγγύηση χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου, λοιπά
κυβερνητικά χρεόγραφα και καλυμμένες ομολογίες που εκδόθηκαν από την Τράπεζα (σημ. 14 και 21). Την 30 Ιουνίου 2019, ο
δανεισμός από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρεμφερείς οργανισμούς περιλαμβάνει δανεισμό από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) και από λοιπούς παρεμφερείς οργανισμούς.

20. Υποχρεώσεις προς πελάτες

Καταθέσεις ταμιευτηρίου και τρεχούμενοι λογαριασμοί
Προθεσμιακές καταθέσεις
Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων
Σύνολο
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2018
€ εκατ.

17.035
12.738
170
29.943

16.187
12.778
170
29.135
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21. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

Ομόλογα από τιτλοποίηση
Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2)
Καλυμμένες ομολογίες
Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN)
Σύνολο

`

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

1.261
977
507
2.745

1.245
947
499
6
2.697

Ομόλογα από τιτλοποίηση
Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Maximus
Hellas DAC, προχώρησε στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των εκδοθέντων τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού σε €
1.338 εκατ., εκ των οποίων € 910 εκατ. τίτλοι κατηγορίας Α διακρατήθηκαν από διεθνή θεσμικό επενδυτή ενώ € 428 εκατ. τίτλοι
κατηγορίας Β διακρατήθηκαν από την Τράπεζα. Την 30 Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της μερικής αποπληρωμής τους, η λογιστική αξία
των τίτλων της κατηγορίας Α ανήλθε σε € 805 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 654 εκατ.).
Επιπλέον, την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της μερικής αποπληρωμής τους, η λογιστική αξία των
εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού τίτλων που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση
κεφαλαίων της Τράπεζας, Astarti DAC, οι οποίοι διακρατήθηκαν από θεσμικό επενδυτή (τίτλοι κατηγορίας Α) ανήλθαν σε € 456 εκατ.
(31 Δεκεμβρίου 2018: € 591 εκατ.).
Τον Ιούνιο του 2019, η Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Pillar Finance
Designated Activity Company, εξέδωσε ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου € 2 δις (εκ των οποίων € 1.044 εκατ. ομόλογα
υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), € 310 εκατ. ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και € 645 εκατ. χαμηλής
σειράς κατάταξης (junior notes)), με τιτλοποίηση κυρίως μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, (Project Pillar), τα οποία
διακρατήθηκαν πλήρως από την Τράπεζα. Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την
Celidoria S.A.R.L, μία εταιρεία που ελέγχεται από επενδυτικά κεφάλαια των οποίων ο διαχειριστής είναι η διεθνής εταιρεία
διαχείρισης επενδύσεων Pimco, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης της
προαναφερθείσας τιτλοποίησης (σημ. 13).
Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2019, η Τράπεζα μέσω των θυγατρικών της εταιρειών ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων Cairo
No. 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company και Cairo No. 3 Finance Designated
Activity Company, εξέδωσε ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου € 7,5 δις, με τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία διακρατήθηκαν πλήρως από την Τράπεζα. Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα και η Bravo Strategies
III LLC, μια συνδεδεμένη εταιρεία της Celidoria, συμφώνησαν να εισέλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση του
20% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης της προαναφερθείσας τιτλοποίησης (Project Cairo) και την πώληση
της πλειοψηφίας των μετοχών της θυγατρικής της Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
(«FPS») (Project Εurope). Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός του τρίτου τριμήνου του 2019.
Κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 (Tier 2)
Τον Ιανουάριο του 2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 ονομαστικής αξίας € 950 εκατ., σε
αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα του προγράμματος ενίσχυσης της
Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του Νόμου 3723/2008. Τα προαναφερθέντα κεφαλαιακά μέσα, τα οποία έχουν
διάρκεια δέκα ετών (έως την 17 Ιανουαρίου 2028) και σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 6,41% (αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων), το οποίο θα καταβάλλεται εξαμηνιαία, την 30 Ιουνίου 2019, ανέρχονταν σε € 977 εκατ., συμπεριλαμβανομένων €
4 εκατ. αναπόσβεστων εξόδων έκδοσης και € 31 εκατ. δεδουλευμένων τόκων.
Καλυμμένες ομολογίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου του 2019, η Τράπεζα προχώρησε στην μερική ακύρωση καλυμμένων
ομολογιών ονομαστικής αξίας € 150 εκατ. οι οποίες διακρατούνταν από την Τράπεζα.
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Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις εκδοθείσες καλυμμένες ομολογίες, βάσει της Π.Δ.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Έκθεση προς Επενδυτές για τα Προγράμματα Καλυμμένων Ομολογιών).
Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN)
Το πρώτο τρίμηνο του 2019 έληξαν μεσοπρόθεσμοι τίτλοι ονομαστικής αξίας € 7 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοθεί από την Τράπεζα και
διακρατηθεί από τη θυγατρική της εταιρεία ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd.

22. Λοιπές υποχρεώσεις
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2019
2018
€ εκατ.
€ εκατ.
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

(1)

(2)

Υπόλοιπα σε διακανονισμό
Λοιπές προβλέψεις
Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα
Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(3)
Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πρόβλεψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για δεσμεύσεις
που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
Πρόβλεψη χρηματοοικονομικής εγγύησης για πιστωτικό
κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

158

-

168
128
110
44
47

151
122
62
43
8

294

305

42
113
1.104

43
138
872

(1)

Κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουαρίου 2019 (σημ.2).
Περιλαμβάνει υπόλοιπα σε διακανονισμό που σχετίζονται με τραπεζικές επιταγές και εμβάσματα, συναλλαγές πιστωτικών καρτών και λοιπές τραπεζικές
δραστηριότητες.
(3)
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι υποχρεώσεις για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που είχαν προκύψει από το
Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου εμφανίζονταν στις λοιπές προβλέψεις.
(2)

Την 30 Ιουνίου 2019, οι λοιπές υποχρεώσεις ποσού € 113 εκατ. αφορούν κυρίως σε (α) υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πιστωτές,
(β) εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, (γ) υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη και (δ) υποχρεώσεις συναλλαγών
(trading liabilities).
Την 30 Ιουνίου 2019, οι λοιπές προβλέψεις ποσού € 128 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 122 εκατ.) περιλαμβάνουν κυρίως: (α) € 49
εκατ. για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και απαιτήσεις υπό αμφισβήτηση (σημ. 27), (β) λοιπές προβλέψεις € 44 εκατ. για
λειτουργικούς κινδύνους εκ των οποίων € 36 εκατ. αφορούν στην πώληση των θυγατρικών της Ρουμανίας, και (γ) € 34 εκατ. για τη
συμμετοχή στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών της Τράπεζας με αρνητική καθαρή θέση, οι οποίες είναι απαραίτητες
για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.
Την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου του 2019, αναγνωρίστηκε ποσό ύψους € 42 εκατ. στα αποτελέσματα της Τράπεζας για παροχές
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σε σχέση με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Scheme - VES) το οποίο
η Τράπεζα ξεκίνησε τον Μάιο του 2019. Το νέο VES, αφορά σε υπάλληλους οι οποίοι ξεπερνούν ένα ηλικιακό όριο, καθώς και σε
υπάλληλους από συγκεκριμένες μονάδες της Τράπεζας ανεξαρτήτως ηλικίας και πραγματοποιείται είτε με εφάπαξ αποζημιώσεις,
είτε με χορήγηση αδειών μεγάλης διάρκειας όπου οι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού, ή με συνδυασμό
των προαναφερθέντων.
Αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Scheme - VES) το οποίο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών, η Τράπεζα αναγνώρισε πρόσθετο κόστος € 10 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
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23. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Την 30 Ιουνίου 2019, η ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας είναι € 0,23 ανά μετοχή (31 Δεκεμβρίου 2018: € 0,30). Το μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, της διαφοράς από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο και ο αριθμός των μετοχών παρουσιάζεται παρακάτω:
Μετοχικό
κεφάλαιο
€ εκατ.

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
€ εκατ.

Εκδοθείσες
μετοχές

656

8.056

2.185.998.765

197
853

8.056

1.523.163.087
3.709.161.852

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης
με την Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π (σημ. 28) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας κατά:
α) ποσό € 165 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π, και
β) ποσό € 32 εκατ., προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας
κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από € 0,30 σε € 0,23.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 853 εκατ. και ο συνολικός αριθμός των μετοχών
της σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,23 εκάστη.
Ίδιες μετοχές
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16γ του Νόμου 3864/2010, για όσο συμμετέχει το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δεν
επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα χωρίς την έγκρισή του.

24. Υβριδικά κεφάλαια
Η κίνηση των υβριδικών τίτλων που εξέδωσε η Τράπεζα, με τη μορφή προνομιούχων τίτλων, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού,
ERB Hellas Funding Limited, την 30 Ιουνίου 2019, παρουσιάζεται παρακάτω:

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου

Έκδοση A
€ εκατ.

Έκδοση B
€ εκατ.

Έκδοση Γ
€ εκατ.

Έκδοση Δ
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

2

4

17

19

42

Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη, αναφορικά με τις ανωτέρω εκδόσεις των προνομιούχων τίτλων, καλύπτονται από εγγυήσεις
μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι αναλυτικοί όροι της κάθε έκδοσης, μαζί με την μερισματική τους απόδοση ή/και τη
βάση υπολογισμού της είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών τις
οποίες κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο (σημ. 21) την 17 Ιανουαρίου 2018 και σύμφωνα με τους όρους των προνομιούχων τίτλων, η ERB
Hellas Funding Ltd ανακοίνωσε και προχώρησε στην πληρωμή μη σωρευτικών μερισμάτων συνολικού ποσού € 1,4 εκατ. (€ 1,2 εκατ.
μετά από φόρους) για τις σειρές Α, B, Γ και Δ. Την 30 Ιουνίου 2019, το μέρισμα που αναλογεί στους κατόχους προνομιούχων τίτλων
ανήλθε σε € 1,4 εκατ. (€ 1,2 εκατ. μετά από φόρους).
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Η ERB Hellas Funding προχώρησε στην καταβολή μη σωρευτικών μερισμάτων συνολικού ποσού € 0,7 εκατ. για τις σειρές Γ, Δ και Β
την 9 Ιουλίου, 29 Ιουλίου και 2 Αυγούστου 2019 αντίστοιχα.
Τον Απρίλιο 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της ERB Hellas Funding αποφάσισε να προχωρήσει στην εξαγορά του συνόλου (τέσσερις
σειρές) των εκδοθέντων προνομιούχων τίτλων. Η σχετική ανακοίνωση της πρόθεσης της εταιρείας για την ανωτέρω εξαγορά
κοινοποιήθηκε την 23 Απριλίου 2019. Ακολούθως, την 29 Μαΐου και την 21 Ιουνίου του 2019, η εταιρεία προέβη σε ανακοίνωση
προς τους κατόχους των προνομιούχων τίτλων των σειρών Γ και Β και οι τίτλοι επαναγοράστηκαν την 9 Ιουλίου και 2 Αυγούστου
2019 αντίστοιχα. Οι προσεχείς διαθέσιμες ημερομηνίες για την εξαγορά των σειρών Δ και Α των προνομιούχων τίτλων, βάσει των
όρων της κάθε έκδοσης, είναι στις 29 Οκτωβρίου 2019 και 18 Μαρτίου 2020, αντίστοιχα.
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25. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Η εύλογη αξία είναι η τιμή που μία οντότητα θα λάμβανε κατά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα κατέβαλε για τη
μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην κύρια (ή πιο συμφέρουσα) αγορά, κατά την
ημερομηνία της επιμέτρησης και υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (δηλ. τιμή εξόδου). Όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη τιμή
για πανομοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, η εύλογη αξία επιμετράται με τη χρήση άλλων κατάλληλων τεχνικών
αποτίμησης μεγιστοποιώντας τη χρήση συναφών παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων
δεδομένων. Τα παρατηρήσιμα δεδομένα προκύπτουν χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς, όπως πληροφορίες διαθέσιμες στο
κοινό σχετικά με πραγματικά γεγονότα ή συναλλαγές, και αντανακλούν τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες
στην αγορά για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων, όπως διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για παρόμοια
μέσα, επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων, τεκμαρτή μεταβλητότητα και περιθώρια φερεγγυότητας (credit spreads).
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Τράπεζας που επιμετρώνται στην εύλογη αξία ή στην αποσβέσιμη αξία κτήσης και η εύλογη
αξία τους έχει γνωστοποιηθεί, κατηγοριοποιούνται σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η
αποτίμησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα, ως ακολούθως:
α) Επίπεδο 1 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται βάσει επίσημων τιμών (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές αγορές για
πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά στοιχεία στα οποία η Τράπεζα μπορεί να έχει πρόσβαση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.
Ενεργή θεωρείται η αγορά στην οποία οι τιμές αυτές είναι άμεσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα διαθέσιμες από κάποιο
χρηματιστήριο, χρηματιστή, διαπραγματευτή, βιομηχανικό κλάδο, υπηρεσία τιμών ή ρυθμιστική αρχή και αντιπροσωπεύουν
πραγματικές και συχνές συναλλαγές. Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι κατοχής ή
έκδοσης της Τράπεζας, μετοχές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, καθώς
επίσης και αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία υπάρχουν τακτικά και συχνά δημοσιευμένες τιμές.
β) Επίπεδο 2 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης με δεδομένα, διαφορετικά των
επίσημων τιμών του Επιπέδου 1, τα οποία είναι παρατηρήσιμα είτε απευθείας ή εμμέσως, όπως: i) επίσημες τιμές για
παρεμφερή χρηματοοικονομικά μέσα σε ενεργές αγορές, ii) επίσημες τιμές για πανομοιότυπα ή παρεμφερή χρηματοοικονομικά
μέσα σε αγορές που δεν είναι ενεργές, iii) δεδομένα, εκτός των επίσημων τιμών, που είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα, όπως
επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων παρατηρήσιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιτόκια προθεσμιακών συμβολαίων ξένου
συναλλάγματος, τιμές μετοχών, περιθώρια φερεγγυότητας και τεκμαρτή μεταβλητότητα που λαμβάνονται από διεθνείς
οργανισμούς παροχής τιμών αγοράς και iv) άλλα μη παρατηρήσιμα δεδομένα που δεν είναι σημαντικά για τη συνολική
επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Επιπέδου 2 περιλαμβάνουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα,
μη άμεσα ρευστοποιήσιμους χρεωστικούς τίτλους, που κατέχονται ή εκδίδονται από την Τράπεζα και μετοχές.
γ) Επίπεδο 3 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης στις οποίες τα σημαντικότερα
δεδομένα είναι μη παρατηρήσιμα. Κατά τη συλλογή των μη παρατηρήσιμων δεδομένων, χρησιμοποιούνται οι καλύτερες
διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων της Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα αντανακλώνται οι υποθέσεις των
συμμετεχόντων στην αγορά (π.χ. παραδοχές σχετικά με τον κίνδυνο). Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Επιπέδου 3
περιλαμβάνουν μη διαπραγματευόμενους μετοχικούς τίτλους ή μετοχικούς τίτλους που διαπραγματεύονται σε αγορές οι οποίες
δεν θεωρούνται ενεργές, συγκεκριμένα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και ομόλογα από
τιτλοποιήσεις που εκδίδονται από τις εταιρείες ειδικού σκοπού της Τράπεζας.

Σελίδα 31

30 Ιουνίου 2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Η κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Τράπεζας που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία τους, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:
Επίπεδο 1
€ εκατ.
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αποτιμώμενα υποχρεωτικά
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις συναλλαγών
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις συναλλαγών
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Σύνολο
€ εκατ.

32

-

-

32

16
0

12
2.359

54
0

82
2.359

4.668

73

-

4.741

-

-

48

48

4.716

2.444

102

7.262

0
7

2.733
-

-

2.733
7

7

2.733

-

2.740

Επίπεδο 1
€ εκατ.
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αποτιμώμενα υποχρεωτικά
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

30 Ιουνίου 2019
Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου 2018
Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

18

0

-

18

20
0

6
1.874

52
1

78
1.875

5.493

85

-

5.578

-

-

46

46

5.531

1.965

99

7.595

0
4

1.896
-

-

1.896
4

4

1.896

-

1.900

Η Τράπεζα αναγνωρίζει μεταφορές εντός και εκτός των επιπέδων ιεραρχίας της εύλογης αξίας στην αρχή του τριμήνου κατά το οποίο
έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 δεν
υπήρξαν σημαντικές μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων.
Συμφωνία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Επιπέδου 3
30 June
2019
€ million
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες, μετά από πωλήσεις και λήξεις
Σύνολο κερδών/(ζημιών) περιόδου που περιλαμβάνονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
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Διαδικασίες και τεχνικές αποτίμησης της Τράπεζας
Ο τομέας Group Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) θεσπίζει τις διαδικασίες που διέπουν την επιμέτρηση της εύλογης αξίας,
σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Τράπεζας. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί ευρέως αναγνωρισμένα μοντέλα αποτίμησης για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των κοινών χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες τιμές σε
ενεργές αγορές, όπως τις ανταλλαγές επιτοκίων και τις ανταλλαγές συναλλάγματος (interest and cross currency swaps), που
χρησιμοποιούν μόνο παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς και δεν απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη διενέργεια εκτιμήσεων από τη
Διοίκηση. Οι παρατηρήσιμες τιμές ή τα δεδομένα των μοντέλων αποτίμησης είναι συνήθως διαθέσιμα στην αγορά για τους
εισηγμένους χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους, τα διαπραγματεύσιμα και τα απλά εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η
διαθεσιμότητα παρατηρήσιμων τιμών της αγοράς και των δεδομένων των μοντέλων αποτίμησης μειώνει την ανάγκη διενέργειας
εκτιμήσεων από τη Διοίκηση και επίσης μειώνει την αβεβαιότητα σχετικά με τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών.
Όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία
δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, αυτές επιβεβαιώνονται για την ορθότητά τους έναντι ιστορικών
στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, έναντι τρεχουσών ή πρόσφατων παρατηρούμενων συναλλαγών σε διάφορα χρηματοοικονομικά
μέσα, και επανεξετάζονται περιοδικά από κατάλληλο προσωπικό ανεξάρτητο από το προσωπικό που τα δημιούργησε. Όλα τα
μοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιμοποιηθούν και προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματα
αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και συγκριτικές τιμές αγοράς. Οι εκτιμήσεις των εύλογων αξιών που λαμβάνονται από
τα μοντέλα προσαρμόζονται με τυχόν άλλους παράγοντες, όπως τον κίνδυνο ρευστότητας ή την αβεβαιότητα των μοντέλων, στο
βαθμό που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα τους λάβουν υπόψη κατά την τιμολόγηση του χρηματοοικονομικού μέσου. Οι εύλογες
αξίες, επίσης, αντανακλούν τον πιστωτικό κίνδυνο του μέσου και περιλαμβάνουν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη ο
πιστωτικός κίνδυνος της Τράπεζας και του αντισυμβαλλομένου, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι διαδικασίες ελέγχου των μοντέλων αποτίμησης που εφαρμόζονται από την Τράπεζα, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωση των
παρατηρήσιμων τιμολογήσεων, επαναϋπολογισμό των αποτιμήσεων του μοντέλου, επισκόπηση και διαδικασία έγκρισης για τα νέα
μοντέλα ή/και αλλαγές στα υφιστάμενα, προσαρμογή και διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων (back-testing) έναντι παρατηρήσιμων
συναλλαγών στην αγορά, όπου είναι εφικτό, ανάλυση σημαντικών μεταβολών αποτίμησης, κλπ. Όταν για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται οι αποτιμήσεις τρίτων, αυτές ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.
Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία με προεξόφληση των αναμενόμενων
ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας επιτόκια της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Αναπροσαρμογές για τον πιστωτικό
κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου και τον πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας εφαρμόζονται στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όπου
κρίνεται απαραίτητο. Για τις εν λόγω αναπροσαρμογές του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ταμειακές
ροές μεταξύ της Τράπεζας και των αντισυμβαλλομένων με βάση τους σχετικούς όρους των συναλλαγών παραγώγων και η επίδραση
του πιστωτικού κινδύνου στην αποτίμηση αυτών των ταμειακών ροών. Ανάλογα με τις συνθήκες, η Τράπεζα λαμβάνει επίσης υπόψη
την επίδραση τυχόν διακανονισμών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων, συμβάσεων εξασφάλισης και
σύναψης κύριων συμβάσεων συμψηφισμού για την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Valuation Adjustment - CVA).
Για τον υπολογισμό του CVA χρησιμοποιούνται οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων, βασισμένες σε παρατηρήσιμα δεδομένα
της αγοράς όπως τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (Credit Default Swaps - CDS), ανάλογα με την
περίπτωση, ή τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης. Η Τράπεζα εφαρμόζει παρόμοια μεθοδολογία για τον υπολογισμό του δικού της
πιστωτικού κινδύνου (Debit Value Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοστεί. Όπου οι τεχνικές αποτίμησης βασίζονται σε
εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης και το αντίστοιχο CVA είναι σημαντικό στο σύνολο της επιμέτρησης της εύλογης αξίας, τότε τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Μια εύλογα πιθανή μεταβολή
του κύριου μη παρατηρήσιμου δεδομένου (δηλ. του ποσοστού ανάκτησης) που χρησιμοποιείται στην αποτίμησή τους, δεν θα είχε
σημαντική επίδραση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους.
Η Τράπεζα προσδιορίζει την εύλογη αξία των χρεωστικών τίτλων που κατέχει με βάση επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους
με παρόμοιο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, λήξη και απόδοση, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές για πανομοιότυπα ή
παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, ή με τη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών.
Η αξία των μη διαπραγματευόμενων μετοχικών τίτλων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων σύμφωνα με το
ΔΧΠΑ 9 προσδιορίζεται κυρίως χρησιμοποιώντας (i) εκθέσεις αποτίμησης τρίτων, οι οποίες βασίζονται στην καθαρή θέση των
εταιρειών όπου η Διοίκηση δεν εκτελεί περαιτέρω σημαντικές προσαρμογές, και (ii) αποτιμήσεις καθαρής θέσης προσαρμοσμένες,
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
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Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες των οποίων οι συμβατικές ταμειακές ροές δεν αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων (που δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του SPPI), επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Τιμές αγοράς δεν υπάρχουν καθώς δεν υπάρχουν ενεργές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Οι εύλογες αξίες
τους εκτιμώνται σε ατομική βάση ανά δάνειο προεξοφλώντας τις μελλοντικές αναμενόμενες ταμειακές ροές για το χρονικό διάστημα
που αναμένεται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές, που
ενσωματώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο, αποτελούν σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα στον υπολογισμό της εύλογης αξίας με
αποτέλεσμα το σύνολο της εύλογης αξίας τους να κατηγοριοποιείται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Μια εύλογα πιθανή
μεταβολή στους εκτιμώμενους δείκτες ανάκτησης κατά +5%/-5% θα αύξανε/μείωνε τη συνολική εύλογη αξία κατά € 2,2 εκατ.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Η κατηγοριοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Τράπεζας που δεν
επιμετρώνται στην εύλογη αξία στον ισολογισμό παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:
30 Ιουνίου 2019
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στο αποσβέσιμο κόστος
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους διακρατούμενους
από τρίτους
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων που δεν
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

28.318
979

28.368
642

29.297

29.010

2.745

2.614

2.745

2.614

31 Δεκεμβρίου 2018
Λογιστική
Εύλογη
αξία
αξία
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδυτικοί τίτλοι αποτιμώμενοι στο αποσβέσιμο κόστος
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους διακρατούμενους
από τρίτους
Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων που δεν
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

29.308
941

29.270
392

30.249

29.662

2.691

2.479

2.691

2.479

Οι υποθέσεις και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση των εύλογων αξιών των
χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Συγκεκριμένα:
α) Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες: για τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες δεν υπάρχουν τιμές αγοράς, καθώς δεν υπάρχουν
ενεργές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Οι εύλογες αξίες εκτιμώνται προεξοφλώντας τις μελλοντικές αναμενόμενες
ταμειακές ροές για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιτόκια προσαρμοσμένα
με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιούνται σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αυτά
παρακολουθούνται από τη Διοίκηση ανά προϊόν, τύπο δανειολήπτη και βαθμό καθυστέρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η
ακρίβεια των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων αποτίμησης. Κατά την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, η Τράπεζα κάνει
υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες προκαταβολές, τα περιθώρια του προϊόντος και το χρονοδιάγραμμα εκποίησης των
εξασφαλίσεων. Τα προεξοφλητικά επιτόκια ενσωματώνουν δεδομένα για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές και τα επιτόκια,
κατά περίπτωση.
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β) Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος: η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών τίτλων προσδιορίζεται με
βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η εύλογη αξία
προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου,
διάρκεια και απόδοση, τις τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές για πανομοιότυπα ή παρόμοια χρηματοοικονομικά
στοιχεία, ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών.
γ) Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους: η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, όταν
αυτές είναι διαθέσιμες. Αν οι τιμές της αγοράς δεν είναι διαθέσιμες, η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση επίσημες τιμές
αγοράς για πιστωτικούς τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή προεξοφλώντας τις αναμενόμενες ταμειακές ροές με επιτόκιο
προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο, όπου ο πιστωτικός κίνδυνος της Τράπεζας προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας στοιχεία έμμεσα
παρατηρήσιμα, δηλαδή επίσημες τιμές παρόμοιων τίτλων που εκδίδονται από την Τράπεζα ή από άλλους Έλληνες εκδότες.
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι βραχυπρόθεσμα ή επανατιμολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
(ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρεώσεις προς κεντρικές
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υποχρεώσεις προς πελάτες), η λογιστική αξία τους προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.

26. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και λοιπές πληροφορίες για την ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υπόλοιπα, με αρχική λήξη μικρότερη ή ίση των τριών μηνών:

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (εξαιρουμένων των
υποχρεωτικών και ενεχυριασμένων καταθέσεων σε κεντρικές
τράπεζες)
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Τίτλοι εμπορικού χαρτοφυλακίου
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2018
€ εκατ.

729
138
1
868

352
138
490

Τα λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους που παρουσιάζονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
αναλύονται ως εξής:

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμένοι τόκοι
(Κέρδη)/ζημιές από επενδυτικούς τίτλους
Έσοδα από μερίσματα
Σύνολο

30 Ιουνίου
2019
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2018
€ εκατ.

56
(40)
(1)
15

(25)
(42)
(1)
(68)

Από την 1 Ιανουαρίου 2019, κατόπιν της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, το τμήμα των πληρωμών για τις υποχρεώσεις από τις μισθώσεις
που αφορά στο κεφάλαιο ταξινομήθηκε εντός των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Η Τράπεζα παρουσιάζει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο και τις οποίες ανέλαβε στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της που σχετίζονται με τις δανειοδοτήσεις στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι
οποίες αναφέρονται σε εγγυήσεις και σε πιστωτικές επιστολές σε αναμονή που φέρουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο όπως τα δάνεια
(υποκατάστατα πιστώσεων), β) δεσμεύσεις για την επέκταση της πίστωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ρητές δεσμεύσεις που είναι
ανέκκλητες μέχρι τη λήξη της πίστωσης ή μπορούν να ανακληθούν μόνο μετά από σημαντικό δυσμενές γεγονός και γ) άλλες
δεσμεύσεις που συνδέονται με πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες αφορούν ενέγγυες πιστώσεις και άλλες εγγυήσεις μεσαίου και χαμηλού
κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013/ΕΕ.
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Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο αναλύονται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2019
€εκατ.
Xρηματοοικονομικές εγγυήσεις
Εγγυήσεις σε εταιρείες ειδικού σκοπού της Τράπεζας για έκδοση EMTN
Ανέκκλητες δεσμεύσεις πιστωτικών ορίων
Λοιπές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
Σύνολο

964
83
301
271
1.619

31 Δεκεμβρίου
2018
€εκατ.
971
87
172
254
1.484

Την 30 Ιουνίου 2019, οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ
9 ανέρχονται σε € 4,4 δις, περιλαμβάνουν ανακλητές δανειακές δεσμεύσεις ποσού € 2,2 δις και εγγυήσεις ποσού € 0,7 δις αναφορικά
με δάνεια που χορηγούν θυγατρικές με τραπεζική δραστηριότητα, για τις οποίες το ισόποσο ποσό ενέχυρου περιλαμβάνεται στη
γραμμή «Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα». Η αντίστοιχη πρόβλεψη απομείωσης για τις προαναφερόμενες δεσμεύσεις
που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε € 294 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 305 εκατ.).
Επιπλέον, η Τράπεζα έχει εκδώσει χρηματοοικονομική εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου ποσού € 0,24 δις (31
Δεκεμβρίου 2018: € 0,24 δις) για την εξασφάλιση της οποίας έχει γίνει ισόποση κατάθεση βάσει σχετικής συμφωνίας ενεχυρίασης
(σημ.17).
Επίδικες υποθέσεις
Την 30 Ιουνίου 2019, η πρόβλεψη που έχει αναγνωριστεί για μια σειρά επίδικων υποθέσεων έναντι της Τράπεζας ανέρχεται σε € 49
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 50 εκατ.), όπως αναφέρεται στη σημείωση 22. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει € 34 εκατ. για μία
εκκρεμή δικαστική υπόθεση, η οποία σχετίζεται με την απόκτηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το 2013 (31 Δεκεμβρίου
2018: € 34 εκατ.).
Επιπλέον, η Τράπεζα έχει εισέλθει σε μια σειρά από δίκες, στο πλαίσιο της ασκήσεως των συνήθων δραστηριοτήτων της, οι οποίες
βρίσκονται είτε σε πρώιμο ακόμη είτε σε προχωρημένο δικαστικό στάδιο. Η οριστική διευθέτηση των υποθέσεων αυτών μπορεί να
απαιτήσει ανά περίπτωση την πάροδο ορισμένου χρόνου με την εξάντληση των κατά νόμο προβλεπόμενων ενδίκων μέσων από τα
διάδικα μέρη. Η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, δεν αναμένει ότι θα υπάρξει
εκροή πόρων και συνεπώς θεωρεί ότι δεν απαιτείται η αναγνώριση πρόβλεψης.
Κατά της Τράπεζας έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα με τη μορφή αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών
μέτρων, ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και εφέσεων σε σχέση με την εγκυρότητα των όρων παροχής δανείων σε ελβετικό
νόμισμα. Ασκήθηκε επίσης συλλογική αγωγή εκ μέρους ενώσεως καταναλωτών. Έως σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των
αποφάσεων των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί, έχουν κρίνει υπέρ των θέσεων της
Τράπεζας. Επί της συλλογικής αγωγής εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 θετική για την Τράπεζα απόφαση του Εφετείου Αθηνών
η οποία απέρριψε για ουσιαστικούς λόγους την αγωγή. Η απόφαση έχει προσβληθεί από τις ενώσεις καταναλωτών με αναίρεση
ενώπιον του Αρείου Πάγου και είχε οριστεί ως ημερομηνία εκδικάσεως η 20 Μαΐου 2019. Η ακρόαση ακυρώθηκε λόγω των εκλογών
που πραγματοποιήθηκαν την 26 Μαΐου 2019, ενώ δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία. Για ορισμένες πτυχές των δανείων σε
ελβετικό νόμισμα υπήρξε επίσης δικαστική εκκρεμότητα ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που είχε αφετηρία
ατομική αγωγή. Η απόφαση που εκδόθηκε την 18 Απριλίου 2019 ήταν υπέρ της Τράπεζας.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Τράπεζας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις σχετικές υποθέσεις, προκειμένου να καθορίσει
ενδεχόμενες λογιστικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Τράπεζας.

28. Λοιπά σημαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia
Την 26 Νοεμβρίου 2018, τα Διοικητικά Συμβούλια («ΔΣ») της Τράπεζας και της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π. («Grivalia»)
ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσουν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της Grivalia από την
Eurobank (η «Συγχώνευση»). Η Grivalia ήταν εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας βάσει του Νόμου 2778/1999, όπως ισχύει,
η οποία είχε συσταθεί στην Ελλάδα. Ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Grivalia μαζί με τις θυγατρικές της (όμιλος
Grivalia, σημ.15) και τις κοινοπραξίες της (σημ.17) αφορούσε στην απόκτηση, διαχείριση και εκμίσθωση χαρτοφυλακίου
επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονταν στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Αμερική.
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Την 7 Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) αποφάσισε ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις
της Eurobank και τους κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω
της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στην Eurobank να μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της στο προσεχές μέλλον.
Την 22 Φεβρουαρίου 2019, τα ΔΣ των Eurobank και Grivalia ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia
από τη Eurobank, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων 2166/1993 και του 2515/1997, όπως ισχύουν, καθώς επίσης και
με τις διατάξεις του εφαρμοστέου εταιρικού δίκαιου. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ήταν 15,80000000414930 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank διατηρούν τον
αριθμό των κοινών μετοχών που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση. Κατ’ ακολουθία, όσον αφορά το νέο μετοχικό κεφάλαιο της
Eurobank, 2.185.998.765 μετοχές κατανέμονται στους μετόχους της Eurobank και 1.523.163.087 μετοχές στους μετόχους της
Grivalia.
Την 5 Απριλίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank αποφάσισε, μεταξύ άλλων (α) την έγκριση της
Συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, (β) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιρειών και (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
κατά ποσό € 197 εκατ. (σημ.23).
Η Συγχώνευση λογιστικοποιήθηκε ως συνένωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο της εξαγοράς . Η ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης
από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, δηλαδή 5 Απριλίου 2019, έχει καθοριστεί ως η ημερομηνία απόκτησης,
καθώς θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η Eurobank απέκτησε τον έλεγχο της Grivalia.
Το τίμημα της συναλλαγής ποσού € 1.094,4 εκατ. έχει υπολογιστεί ως η εύλογη αξία των 1.523.163.087 νέων κοινών μετοχών της
Eurobank σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Eurobank την ημερομηνία απόκτησης (δηλαδή € 0,7185).
Οι εύλογες αξίες των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθεισών υποχρεώσεων έχουν προσδιοριστεί βάσει
προσωρινής επιμέτρησης, η οποία θα οριστικοποιηθεί σύντομα. Κατά την απόκτηση, οι εν λόγω προσωρινές εύλογες αξίες
παρουσιάζονται κατωτέρω:
Εύλογη αξία
(Προσωρινές
αξίες)
€ εκατ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
(1)

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία και
επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2)
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

20
141
843
84
1.088
191
25
216
872
1.088

(1) Περιλαμβάνει

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού € 1 εκατ.
Περιλαμβάνει κυρίως επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες ποσού € 60 εκατ. καθώς και εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις με λογιστική αξία
προ πρόβλεψης € 26 εκατ. για τις οποίες έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη ποσού € 1,7 εκατ.
(2)

Από τη διαφορά μεταξύ (α) του συνολικού τιμήματος ποσού € 1.094,4 εκατ. και (β) της αξίας των καθαρών αναγνωρίσιμων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (προσωρινές εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων όπως
αναφέρονται ανωτέρω) ποσού € 872 εκατ., προκύπτει η αναγνώριση προσωρινής υπεραξίας ποσού € 222 εκατ. η οποία αναμένεται
να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Η εν λόγω υπεραξία δεν εκπίπτει από τα φορολογητέα εισοδήματα και περιλαμβάνεται
στα άυλα πάγια στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια της Eurobank αυξήθηκαν λόγω της Συγχώνευσης κατά € 1.087 εκατ.
συμπεριλαμβανομένων σχετικών εξόδων € 7 εκατ. Η Συγχώνευση ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της Eurobank (σημ.4) και τις
προοπτικές κερδοφορίας της, επιτρέποντας την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των NPEs. Επιπρόσθετα, μέσω της συγχώνευσης,
η Τράπεζα θα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της Grivalia στον τομέα διαχείρισης ακινήτων για τη
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διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς, η οποία
είναι κρίσιμη για την επιτυχή διαχείριση των NPEs.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Grivalia ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας από την 1 Απριλίου
2019. Εάν η απόκτηση είχε πραγματοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2019, η Grivalia θα είχε συνεισφέρει καθαρά κέρδη ποσού € 7 εκατ.
περίπου στην Τράπεζα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2019. Από την 1 Απριλίου 2019, τα έσοδα από το
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα, το οποίο αποκτήθηκε από την Grivalia, παρουσιάζονται στη γραμμή «Έσοδα από μη
τραπεζικές υπηρεσίες» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η Συγχώνευση εγκρίθηκε την 17 Μαΐου 2019 βάσει της απόφασης του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα. Την 23 Μαΐου 2019 άρχισε
η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής
αξίας € 0,23 η καθεμία.
Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, ο όμιλος της Fairfax, ο οποίος κατείχε πριν τη Συγχώνευση το 18,40% και το 54,02% του μετοχικού
κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντίστοιχα, καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της προκύπτουσας (από τη συγχώνευση)
εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 33,03% (σημ.29).
Συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
Την 22 Φεβρουαρίου 2019, το ΔΣ της Eurobank ενέκρινε επίσης την επικείμενη σύναψη σύμβασης (SLA), σύμφωνα με το άρθρο 100
του Νόμου 4548/2018, της Τράπεζας με την τότε υπό-σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «Grivalia Management Company A.Ε.» («η
Εταιρεία»). Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάρτιο 2019 και θεωρείται συνδεδεμένο μέρος με την Eurobank, καθώς ένα μέλος του ΔΣ της
Τράπεζας κατέχει την πλειοψηφία (70%) των μετοχών της Εταιρείας και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.
Η Τράπεζα έχει συνάψει με την Εταιρεία δεκαετή σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το συνολικό χαρτοφυλάκιο
ακινήτων των συγχωνευμένων εταιρειών, η οποία τέθηκε σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Οι σχετικές υπηρεσίες οι
οποίες ανατέθηκαν στην Εταιρεία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αφορούν κυρίως σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την
απόκτηση, τη μεταβίβαση, την εκμίσθωση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, και της επίβλεψης των εντολοδόχων και
συμβούλων της Eurobank. Επίσης, κατόπιν ειδικής εντολής, η Εταιρεία θα αναλαμβάνει και συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης.
Με βάση το SLA, οι συνολικές αμοιβές οι οποίες θα διαμορφώνονται από την Εταιρεία επί τη βάσει κριτηρίων κόστους και απόδοσης,
θα περιλαμβάνουν μια ελάχιστη αμοιβή ποσού € 9,35 εκατ. για τη διαχείριση συνολικά του χαρτοφυλακίου των
ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτικών ακινήτων και αμοιβή σχετιζόμενη με τα ανακτηθέντα ακίνητα από πλειστηριασμούς, και
δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα € 12 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω συναλλαγές παρέχονται στις σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Τράπεζας την 26
Νοεμβρίου 2018 και 8 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, 5 Απριλίου και 17 Μαΐου 2019.
Εταιρικός Μετασχηματισμός - Διάσπαση με απόσχιση κλάδου
Στο πλαίσιο του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), όπως ανακοινώθηκε το Νοέμβριο
2018, το ΔΣ της Τράπεζας («η Διασπώμενη») την 28 Ιουνίου 2019 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση
του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα
συσταθεί («η Επωφελούμενη»).
Γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Την 31 Ιουλίου 2019, το ΔΣ της Τράπεζας ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης μέσω της προαναφερθείσας απόσχισης και τη σύσταση νέας
εταιρίας-πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 και τα άρθρα 57 (3) και 59-74 του Ν. 4601/2019, όπως
είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο
περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου της 30 Ιουνίου 2019 («Ημερομηνία Μετασχηματισμού»). Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την
Ημερομηνία Μετασχηματισμού και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της
Επωφελούμενης.
H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά
σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς
εταιρείες του Ομίλου και τρίτους. Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει: α) το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης
εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) των Projects Pillar και Cairo, (σημ. 21), β) τους προνομιούχους τίτλους (σημ. 24) και γ)
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συμμετοχές σε συγκεκριμένες θυγατρικές συμπεριλαμβανομένων της Be Business Exchanges Α.Ε. και εταιριών ακίνητης περιουσίας
που σχετίζονται με τα projects Pillar και Cairo.
Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας
αρχής), θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα: α) Η Επωφελούμενη θα ιδρυθεί και η Διασπώμενη θα καταστεί μέτοχος της Επωφελούμενης
μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη και συγκεκριμένα 3.683.244.830 κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο
των μεταβιβαζόμενων σε αυτήν στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό
μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνονται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.
Από την 9 Αυγούστου 2019, το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του
ΓΕΜΗ.
Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης από το νόμο έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Τράπεζας καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Πληροφορίες σχετικά με λοιπά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού αναφέρονται στις εξής σημειώσεις:
Σημείωση 2 - Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές
Σημείωση 15 - Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Σημείωση 24 - Υβριδικά κεφάλαια
Σημείωση 30 - Διοικητικό Συμβούλιο

29. Συνδεόμενα μέρη
Τον Μάιο του 2019, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση
της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π (σημ. 28), το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας που κατέχει το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μειώθηκε από 2,38% σε 1,40%. Το ΤΧΣ θεωρείται ότι συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή
στην Τράπεζα βάσει των διατάξεων που προβλέπει ο Νόμος 3864/2010, όπως είναι σε ισχύ και της νέας σύμβασης πλαισίου
συνεργασίας την οποία υπέγραψε η Τράπεζα με το ΤΧΣ. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΤΧΣ βάσει του
προαναφερθέντος πλαισίου παρέχονται στην ενότητα «Έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η Τράπεζα πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών της και σε
καθαρά εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν δάνεια, καταθέσεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, μέσα στα συνήθη
πλαίσια των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών της, η Τράπεζα ενδέχεται να κατέχει χρεωστικούς και συμμετοχικούς τίτλους των
συνδεόμενων μερών.
Τα υπόλοιπα των συναλλαγών με (α) τις θυγατρικές (β) τα βασικά μέλη της Διοίκησης (ΒΜΔ) και τις εταιρείες που ελέγχονται ή
ελέγχονται από κοινού από ΒΜΔ και (γ) τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται
παρακάτω:
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30 Ιουνίου 2019

31 Δεκεμβρίου 2018

(1)

ΒΜΔ και
εταιρείες που
ελέγχονται ή
ελέγχονται από
κοινού από
Θυγατρικές
ΒΜΔ
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτήσεις από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Απαιτήσεις από παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα
Υποχρεώσεις από παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιπές υποχρεώσεις

(1)

Συγγενείς
εταιρείες και
κοινοπραξίες
€ εκατ.

Θυγατρικές
€ εκατ.

ΒΜΔ και
εταιρείες που
ελέγχονται ή
ελέγχονται από
κοινού από
ΒΜΔ
€ εκατ.

Συγγενείς
εταιρείες και
κοινοπραξίες
€ εκατ.

828,62

-

-

1.263,38

-

-

11,34
0,28
1.460,53
4,59

6,73
-

10,75
5,27

4,56
0,46
1.370,91
5,18

7,19
-

0,83
6,86

2.452,22

-

-

3.082,19

-

-

0,86
439,85
252,68

11,66
-

57,39
2,65

5,03
405,53
6,72
299,47

3,35
-

44,40
1,88

624,26
-

0,01
0,03

-

515,83
-

0,03

-

Εκδοθείσες εγγύησεις-δανειακές
δεσμεύσεις (3)
Ληφθείσες εγγυήσεις

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές
και προμήθειες
Έσοδα από μερίσματα
Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου
συναλλαγών
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (4)
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
από δάνεια και απαιτήσεις και αμοιβές
είσπραξης απαιτήσεων

(1,27)

0,01

Εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018

(2,35)

(3,58)

0,02

(3,61)

5,54
-

-

6,23
3,00

2,24
0,64

-

5,40
16,08

0,68
-

-

0,19
-

(0,15)
-

-

0,01
0,55

(12,08)

0,99

-

(11,36)

(3,58)

(31,72)

-

(7,82)

3,73

(25,93)

(4,35)

-

(1)

Περιλαμβάνονται τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και οι λοιπές συναλλαγές με θυγατρικές παρουσιάζονται στη σημείωση 15.
(3) Επιπρόσθετα την 30 Ιουνίου 2019, έχουν εκδοθεί € 0,8 δις εγγυήσεις σχετικά με δάνεια που χορηγούν θυγατρικές με τραπεζική δραστηριότητα, για τις
οποίες ισόποση δεσμευμένη κατάθεση περιλαμβάνεται παραπάνω στις «Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» (2018: € 1,2 δις).
(4) Το ποσό των € 4,35 εκατ. για τις εταιρείες που ελέγχονται από ΒΜΔ σχετίζεται με τις σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Grivalia Management Company
S.A. (σημ. 28).
(2) Οι

Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, δεν υπήρξαν σημαντικές συναλλαγές με το ΤΧΣ. Επιπλέον, την 30 Ιουνίου 2019 τα
δάνεια, μετά από προβλέψεις, που δόθηκαν σε εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Τράπεζα βάσει σχετικών συμφωνητικών
ενεχυρίασης των μετοχών τους ήταν € 3,2 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 3,3 εκατ.).
Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Τράπεζα προχώρησε στην αγορά δανείων στο αποσβέσιμο κόστος λογιστικής αξίας € 280 εκατ. και
δανείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αξίας € 4 εκατ. από την θυγατρική της εταιρεία ERB New Europe Funding II B.V.
Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης ποσού € 7,6 εκατ., βάσει, κυρίως της λογιστικής
αξίας των δανείων, απαιτήσεων και δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας προς τις θυγατρικές, τις
συγγενείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες της, κυρίως για να αντικατοπτριστεί η λογιστική αξία των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.
Την 30 Ιουνίου 2019, οι αντίστοιχες προβλέψεις απομείωσης ανήλθαν σε € 292 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 300 εκατ.).
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π. (σημ. 28), ο όμιλος Fairfax κατέχει 33,03%
στην Eurobank και αναμένεται ότι θα έχει την ικανότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση
της συμμετοχής του ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Παροχές προς τα βασικά μέλη της Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά βασικά μέλη της Διοίκησης της
Τράπεζας)
Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης που έχουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων παροχών ανέρχονται σε € 3,02 εκατ. (30
Ιουνίου 2018: € 3,02 εκατ.) και μακροπρόθεσμων παροχών σε € 0,47 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: € 0,44 εκατ.). Επιπλέον, η Τράπεζα έχει
σχηματίσει μια υποχρέωση καθορισμένων παροχών για τα ΒΜΔ ποσού € 1,63 εκατ. την 30 Ιουνίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €
1,68 εκατ.), ενώ το αντίστοιχο κόστος για την περίοδο ανέρχεται σε € 0,05 εκατ. (30 Ιουνίου 2018: € 0,05 εκατ.).

30. Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΤΓΣ) την 10 Ιουλίου 2018, για
θητεία τριών ετών, η οποία θα λήξει την 10 Ιουλίου 2021 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει
η ΤΓΣ για το έτος 2021.
Επιπρόσθετα:
-

-

-

-

Tο Δ.Σ. της Τράπεζας με τις από 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2019 αποφάσεις του, όρισε τον κ. Γεώργιο Ζανιά ως νέο μη
εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου κ. Ν. Καραμούζη. Η εκλογή του
κ. Γεωργίου Ζανιά ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΕΓΣ) την 5 Απριλίου 2019 και
η θητεία αυτού θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
Κατόπιν της παραίτησης της κας Lucrezia Reichlin, με ισχύ από την 1 Απριλίου 2019, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε την 1
Απριλίου 2019 τη μη αντικατάστασή της και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Τράπεζας από το Δ.Σ. χωρίς
την αντικατάστασή της.
Η ΕΓΣ των Μετόχων της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του την 5 Απριλίου 2019 ενέκρινε την εκλογή του κ. Νικολάου
Μπέρτσου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας, η θητεία του οποίου θα λήξει ταυτόχρονα
με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Την ίδια ημέρα (5 Απριλίου 2019) το Δ.Σ. αποφάσισε την συγκρότησή του σε
σώμα.
Tο Δ.Σ. με την από 31 Ιουλίου 2019 απόφαση του, διόρισε τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο ως νέο αντιπρόσωπο του ΤΧΣ
στο ΔΣ της Eurobank σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αικατερίνης Μπερίτση, σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπει ο Νόμος 3864/2010 και της σύμβασης πλαισίου συνεργασίας την οποία υπέγραψε η Eurobank με το ΤΧΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :
Γ. Ζανιάς
Γ.Χρυσικός
Φ. Καραβίας
Σ. Ιωάννου
Θ. Καλαντώνης
Κ. Βασιλείου
B. P. Martin
Ν. Μπέρτσος
R. Boucher
R. Kakar
J. Mirza
G. Myhal
Κ. Αγγελόπουλος

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος (εκπρόσωπος του ΤΧΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010)

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019

Γεώργιος Π. Ζανιάς
Α.Δ.Τ. ΑΙ - 414343
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Φωκίων Χ. Καραβίας
Α.Δ.Τ. ΑΙ - 677962
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΝ - 582334
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FINANCE ΟΜΙΛΟΥ
GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER
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VIΙ. Πληροφόρηση του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για
την περίοδο 1.1-30.6.2019 βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01 - 30/06/2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1984 PRODUCTIONS A.E.
24 MEDIA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
A.S.M. PUBLICATIONS P.C.
ABP ΕΚΔΟΤΙΚΗ I.K.E.
ADWEB LTD
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.
ANTENNA TV A.E.
BANKINGNEWS A.E.
BOULEVARD FREE PRESS I.K.E.
BRAINWAY A.E.
CREATIVE INTERNET SERVICES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
CRETALIVE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
DG NEWSAGENCY A.E.
DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
DITIONE LIMITED ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
DOCUMENTO MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
DPG DIGITAL MEDIA A.E.
ETHOS MEDIA Α.Ε.
EXCESS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
FAROSNET ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
FINANCIAL MARKETS VOICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FMW FINANCIAL MEDIA WAY
FORTHNET MEDIA A.E.
FREE SUNDAY Ε.Ε.
FREED Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
HAZLIS AND RIVAS COMMUNICATIONS LTD
ICAP A.E.
IDENTITY Α.Ε.
INFINITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
INTERBUS A.E.
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E.
J.O. INFOCENT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
J.P. COMMUNICATIONS E.E.
KISS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
KONTRA MEDIA ΜΜΕ Α.Ε.
LEFT MEDIA Α.Ε.
LIQUID MEDIA Α.Ε.
LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε.
M PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
MARATHON PRESS Ι.Κ.Ε.
MARKETING AND MEDIA SERVICES ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
MEDIA DIVERSITY I.K.E.
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
MONOCLE MEDIA LAB MONONEWS I.K.Ε.
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A.
NEWPOST PRIVATE COMPANY
NEWSIT Ε.Π.Ε.
NEWSMEDIA I.K.E.
NOTICE CONTENT & SERVICES ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
OLIVE MEDIA A.E.
ONLINE TECHPRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
PERFECT MEDIA ADVERTISING ΜΙΚΕ
PREMIUM A.E.
PRIME APPLICATIONS Α.Ε.
REAL MEDIA A.E.
REPORT PRIVATE COMPANY
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
SARONIC GLAM I.K.E.
SFERA RADIO A.E.
SMART PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
SPORTDOG I.K.E.
SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.
SPOT O.E. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
STAR Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E.
WALL STREET FINANCE Ι.Κ.Ε.
WAVE MEDIA OPERATIONS Ι.Κ.Ε.
ZOYGLA G.R. Α.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Α.Ε.
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΚΟΗ Α.Ε.
ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΟΡΓ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡ. Α.Ε.

ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
8.100,00
5.500,00
5.500,00
4.800,00
1.040,00
118.976,42
7.462,70
115.796,79
32.000,00
1.530,00
3.020,00
10.800,00
11.400,00
15.333,33
4.000,00
4.000,00
43.900,00
15.333,33
5.950,00
300,00
4.500,00
6.000,00
1.000,00
49.885,00
7.500,00
15.125,00
16.137,91
12.300,00
5.000,00
6.350,00
3.000,00
1.779,00
64.995,00
4.514,20
3.000,00
1.500,00
11.736,00
7.500,00
1.584,00
13.200,00
7.500,00
121,00
3.250,00
5.000,00
300,00
61.100,00
18.000,00
46.200,00
28.000,00
41.610,00
4.200,00
650,00
15.500,00
1.200,00
15.000,00
28.000,00
19.800,00
19.000,00
8.000,00
37.000,00
1.500,00
11.736,00
1.000,00
1.725,00
7.650,00
1.500,00
7.999,20
10.050,00
3.600,00
750,00
33.000,00
3.791,04
10.080,00
12.600,00
10.121,00
196,00
165.582,40
1.024,75

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01 - 30/06/2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Γ. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε.
Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΕΣΜΗ Α.Ε.Ε.
ΔΙΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1908 Ι.Κ.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝ.ΕΠΙΧ.ΕΚΔΟΣ.& ΟΠΤΙΚOA.ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚ.Α.Ε. ΑΙΡΛΙΝΚ
ΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ.
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΙΝΥΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΧΟΣ & ΡΥΘΜΟΣ A.E.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ι.ΔΙΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (DELTA PRESS)
ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΟΝΙΑΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.- ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.
Ν.Κ. MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΝΕΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ε.Π.Ε.
ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ΕΦΗΜ.ΛΟΓΟΣ)
ΝΟΗΣΙΣ Ι.Κ.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Π.Δ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε.
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΗΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. -''EASY 97.2''
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. -''ΣΥΡΟΣ T.V.1''
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-''ΙΡΙΔΑ Α.Ε.''
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. SPORT TV
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
Σ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΣΑΡΙΣΑ Ε.Π.Ε.
ΣΕΛΑΝΑ Α.Ε.

ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
36.496,00
12.630,00
2.000,00
645,16
2.879,92
3.000,00
16.233,30
3.427,20
10.000,00
6.500,00
14.000,00
77.115,70
16.000,00
30.000,00
177.263,40
3.250,00
1.040,00
30.720,00
8.450,60
18.000,00
4.000,00
22.150,00
1.000,00
60.000,00
315,00
173,42
13.200,00
4.513,80
6.750,00
1.424,75
6.000,00
30.095,30
2.900,00
3.000,00
154.131,08
69.000,15
660,00
1.500,00
1.500,00
489,75
3.000,00
1.692,30
5.400,00
2.000,00
1.200,00
3.801,60
2.800,00
5.634,40
21.735,99
64.513,33
24.000,00
52,42
7.520,00
19.501,87
1.000,00
7.097,58
10.565,03
6.251,00
1.500,00
23.500,00
12.920,00
11.000,00
854,70
2.000,00
15.000,00
6.655,62
7.396,20
261,00
49.280,00
196,00
252,00
1.705,15
2.699,55
6.841,80
7.500,12
3.000,00
1.800,00
4.000,00

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01 - 30/06/2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ Α.Ε.
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ MEDIA Ε.Ε.
ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΠΕ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΟΞ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.
ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ Ε.Π.Ε.
ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Κ.Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
14.445,00
4.250,00
1.600,00
16.000,00
5.100,00
42.000,00
2.916,00
1.600,00
4.118,88
4.934,00
2.590.231,15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιβαρύνσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης) και υπέρ
τρίτων, συνολικού ποσού € 526.358,71

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01 - 30/06/2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ*
ACTION AID ΕΛΛΑΣ
BLUE RIBBON Α.Μ.Κ.Ε.
COEURS POUR TOUS HELLAS
EXCESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
HELLENIC RADIATION DOSIMETRY Ι.Κ.Ε.
INFORMA UK LIMITED
MARKETING GREECE AE. ΕΤ.ΠΡΟΩΘ. & ΑΝΑΠ.
MINDSPACE Α.Μ.Κ.Ε.
MK SAILING LIMITED
OFFSEC SERVICES LIMITED
PUBLIC AFFAIRS & NETWORKS ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.E.
ST. ANTONY'S COLLEGE
TRAFIGURA MAR.VENTURES LTD-ΥΠ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
URBAN LAND INSTITUTE
WORLD HUMAN FORUM
ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ- ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΥΚΟΩΝ Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ- Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
ΑΡΓΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ*
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ*
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ*
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ*
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ*
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ*
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ*
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚAI & ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
4.303,55
2.950,00
30.000,00
12.000,00
300,00
5.000,00
20.000,00
4.032,26
50.000,00
5.000,00
55.000,00
1.032,87
7.000,00
29.157,92
2.000,00
3.000,00
3.000,00
50,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
1.000,00
300,00
1.020,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
8.000,00
2.505,18
400,00
2.400,00
2.016,13
1.200,00
7.200,00
3.283,00
5.000,00
32.080,00
2.500,00
938,00
500,00
49.500,00
30.000,00
1.000,00
1.200,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01 - 30/06/2019 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟ
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ*
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΕΜΠΟΡOΒIOMHXANIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ*
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΝΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ*
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΡΡΕΡ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΧΑΡΑ"
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗTΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Ι.Κ.Ε.
ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ*
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΠΝΟΗ-ΦΙΛΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*
ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΦΙΛΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛ. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ "Η ΦΛΟΓΑ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ*
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ/ΝΤΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ*
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΝΕΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ "Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ"*
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ*
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ*
ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιβαρύνσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ τρίτων (Φ.Π.Α. κλπ), συνολικού
ποσού € 248.163,18.
2. Όπου (*) αφορά επιχορηγήσεις / δωρεές σε είδος.

ΠΟΣΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
3.500,00
1.000,00
515.970,00
66.000,00
5.000,00
250,00
3.000,00
1.895,16
5.000,00
230,00
2.000,00
234,50
2.200,00
5.000,00
1.000,00
1.612,90
12.016,13
5.000,00
500,00
1.500,00
55.000,00
600,00
14.760,00
2.000,00
1.500,00
806,54
1.000,00
5.000,00
5.950,68
3.000,00
1.000,00
1.150,00
1.500,00
500,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
403,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
1.407,00
200,00
9.500,00
12.558,00
1.000,00
1.500,00
4.000,00
2.000,00
680,00
4.768,71
500,00
5.000,00
1.500,00
72.580,65
6.000,00
8.225,81
4.800,00
500,00
14.040,00
3.000,00
1.500,00
817,82
2.000,00
500,00
750,00
500,00
5.341,85
850,00
1.350.467,66

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
599 ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ"
479.200,00
8 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
17.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
496.200,00

ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ ΑΡΓΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΒΟΛΟΥ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Σ.Ε.Δ.Ε. Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΒΥΡΩΝΑ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΙΛΙΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΛΕΒΑΔΑΙΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΛΗΜΝΟΥ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Σx.ΕΠ.Ε Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΩΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ. 3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ. 7ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ.7ου ΝΗΠ.& ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔ. 8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
& ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ "Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ"
ΣΧΟΛΕΙΟ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Τ.Ο.Ε.Β. ΒΟΪΡΑΝΗΣ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Α.Τ. ΚΡΩΠΙΑΣ, Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΚΕΕΜ, ΚΕΤΧ, ΓΕΣ/Γ2, ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, 211ο ΜΚΤΕ, ΔΙΚΕ (IV ΜΠ
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"), 50 ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΚΕΤΘ, ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΩΝ, 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ, 296 ΜΚΤΕ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ, 24 ΕΜΑ - 24 ΕΠΙΛΑΡΧΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ, IV
ΜΠ (ΔΙ ΚΕ), 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ)
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ανωτέρω πίνακας αφορά Δωρεές παγίου εξοπλισμού της Τράπεζας με υπολειμματική αξία € 125,03

ΕΙΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛ.
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

