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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε
ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ηεο ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ
ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015.
Ζ Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. ιεηηνπξγεί απφ ην 2000 πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο έλα πιήξεο
ζχλνιν ηξαπεδηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδνο κε πιήξε ηξαπεδηθή άδεηα ελψ ηαπηφρξνλα είλαη κέινο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ Α.Δ. θαη
ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ηεο Θχπξνπ. Βαζηδφκελε ζηε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηελ ηερλνινγηθή ηεο
ππνδνκή, ε Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. απεπζχλεηαη ζε ζεζκηθνχο, εηαηξηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο,
παξέρνληαο επελδπηηθά δάλεηα, θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, πξφζβαζε ζε Διιεληθέο θαη μέλεο
ρξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, πξφζβαζε ζε Ακνηβαία Θεθάιαηα
ησλ κεγαιχηεξσλ νίθσλ ηεο Δπξψπεο, δηαρείξηζε Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ εηδηθνχ ζθνπνχ, θαζψο θαη πιήξεηο
ππεξεζίεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. Γηαζέηεη έλα απφ ηα εγθπξφηεξα ηκήκαηα αλαιχζεσλ θαη σο κέινο ηνπ
European Securities Network (ESN), θαιχπηεη ζε δηεζλέο επίπεδν, ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο
εηαηξίεο.
Ζ Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξα θεθαιαηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο, κε Γείθηε
Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 55,04% θαη Γείθηε Οεπζηψλ Γηαζεζίκσλ 84,27%, ελψ νη επηζθαιείο απαηηήζεηο
δαλείσλ βξίζθνληαη θάησ απφ ην 16,5% (πνπ αθνξνχλ δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί απφ παιαηφηεξα
ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα θαη είλαη θαιπκκέλεο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 65%). Κε ζπλνιηθφ πειαηνιφγην άλσ ησλ
200,000 ινγαξηαζκψλ, ε Ρξάπεδα βξέζεθε θαη γηα ην 2015 ζηε πξψηε ζέζε ηεο Αγνξάο Ξαξαγψγσλ ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, θαζψο θαη κέζα ζηηο δέθα πξψηεο ζέζεηο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ βάζε
κεξηδίνπ αγνξάο, ελψ εμαθνινχζεζε λα είλαη θαη ν πξψηνο επελδπηηθφο νίθνο ζηε πξνηίκεζε ησλ μέλσλ
ζεζκηθψλ επελδπηψλ.
Ζ Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. έρεη ηηο αθφινπζεο ζπγαηξηθέο:
HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π. (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 20% σο ζπλέπεηα ηεο πψιεζεο
πνζνζηνχ 80% ηεο εηαηξείαο ζηηο 24/12/2015). Δίλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (Α.Θ.Δ.Π). Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηξία ΑΘΔΠ κε ην ζπλνιηθφ
ελεξγεηηθφ απηψλ λα αλέξρεηαη ζε € 81.631.292,00. Ξαξάιιεια, κε δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηε δηαρείξηζε ΑΘΔΠ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Ρακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
JESSICA ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ αληαπνδνηηθέο επελδχζεηο ζε έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάπιαζεο, ε
HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π έρεη αλαιάβεη απφ ην 2012 ηελ δηαρείξηζε ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο JESSICA χςνπο € 50 εθ. κέζσ ηεζζάξσλ Ρακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο – Θξάθεο (€ 10 εθ.), Βνξείνπ Αηγαίνπ (€ 10 εθ.), Γπηηθήο Καθεδνλίαο (€ 15 εθ.) θαη
Ζπείξνπ (€ 15 εθ.).
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IBG CAPITAL Α.Δ. Δίλαη επελδπηηθή εηαηξία κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε ππφ ίδξπζε, ή ήδε πθηζηάκελεο, ή
ζπζηαζεζφκελεο εηαηξείεο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο θαη εηαηξηθνχ ηχπνπ. Κεηαμχ άιισλ ν ζθνπφο ηεο
εηαηξίαο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ επί
ζεκάησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, ηελ δηαρείξηζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ (project finance), ηελ
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ αγνξά πψιεζε, δηαρείξηζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε
αθηλήησλ
IBG INVESTMENTS S.A. Δίλαη επελδπηηθή εηαηξία κε έδξα ζηηο Βξεηαληθέο Ξαξζέλνπο Λήζνπο κε ζθνπφ ηελ
επέλδπζε ζε Ακνηβαία Θεθάιαηα.
IBG CAPITAL MANAGEMENT S.AR.L. Δίλαη εηαηξία δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εηδηθνχ ζθνπνχ, κε
έδξα ην Ινπμεκβνχξγν.

Ζ εηαηξία εληάρζεθε ζηνλ φκηιν κε εμαγνξά ηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015.

Ρα ππφ

δηαρείξηζε ακνηβαία θεθάιαηα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηαθξηηψλ Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ
Θεθαιαίσλ (SIFs) ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηνπ Ινπμεκβνχξγνπ, θαη
απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο.
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ 2015
Ξαξά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ αλάπηπμε ην 2014, κεηά απφ 6 ζπλαπηά
έηε χθεζεο, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο πξνο ην ηέινο ηνπ 2014 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2015, νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκία ζε
ρακειφηεξα επίπεδα ην 2015. Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ην ΑΔΞ ππνρψξεζε θαηά
0,2% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαηά 0,7% πνπ είρε ζεκεηψζεη ην 2014. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε χθεζε ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζεζκψλ, θαζψο ε νηθνλνκία ζηεξίρζεθε ελ
κέξεη απφ ηελ πςειή θαηαλάισζε ιφγσ ηνπ θφβνπ πεξί Grexit, απφ ηνλ πνιχ θαιφ ηνπξηζκφ θαη απφ ηηο
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο ζηαδηαθά άξρηζαλ λα απνδίδνπλ. Δπίζεο, ε επηβνιή ησλ
ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (Capital controls) θάλεθε λα έρεη κηθξφηεξε επίδξαζε απφ ηηο αξρηθέο αξθεηά
ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο , πηζαλφηαηα γηαηί ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ θαιά
πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηφ ην γεγνλφο.
Ππλνιηθά, ην 2015 ζηηγκαηίζηεθε απφ ηηο 3 εθινγηθέο αλακεηξήζεηο (εζληθέ εθινγέο Ηαλνπαξίνπ, δεκνςήθηζκα
Ηνπιίνπ, εζληθέο εθινγέο Πεπηεκβξίνπ) θαη ηηο επίπνλεο θαη ρξνλνβφξεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε
ηνπο ζεζκνχο. Ρα γεγνλφηα απηά πξνζέζεζαλ ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο θα ηεο νηθνλνκίαο, δηαθφπηνληαο
ηελ πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ην 2014. Ζ πιεηνςεθία ησλ φπνησλ επελδπηηθψλ θαη ζπλαθψλ
απνθάζεσλ πάγσζε θαη κεηαθέξζεθε γηα αξγφηεξα, επεξεάδνληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο θαη απηέο ηελ νηθνλνκία.
Ζ παξαπάλσ αβεβαηφηεηα απεδείρζε εμαηξεηηθά επηδήκηα θαη γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαζψο νδήγεζε ζε
καδηθή θπγή θαηαζέζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ πεξίπνπ 40 δηο επξψ (απφ ηνλ Ηαλνπάξην σο ηνλ Ηνχλην), ζε λέα
αχμεζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ηειηθά ζε κεγάιεο δεκίεο κεηά απφ ηελ ιήςε πνιχ ηζρπξψλ
πξνβιέςεσλ. Ζ αξρηθή άξλεζε ηεο θπβέξλεζεο λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα θαη λα έιζεη ζε ζπκθσλία κε
ηνπο ζεζκνχο νδήγεζαλ ηειηθψο ζην θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ επηβνιή ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο γηα πεξίπνπ
1 κήλα, ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηειηθά ζε κία λέα θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ.
Αλ θαη νη επηπηψζεηο ζην 2015 ήηαλ κάιινλ πεξηνξηζκέλεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, αλακέλνπκε λα
έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηελ θεηηλή ρξνληά.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηξνθή ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο πνπ νδήγεζε ζηε ζπκθσλία ηνπ 3νπ παθέηνπ
ζηήξημεο / δηάζσζε, νδήγεζαλ ζε κία νκαινπνίεζε ηεο αξρηθά πνιχ αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.
Πηαδηαθά κέξνο ηεο εκπηζηνζχλεο επαλήιζε, ελψ θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ραιάξσζαλ, έζησ
θαη κεξηθψο. Δπηπιένλ, ε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπο ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα έρεη
κε ηελ ζεηξά ηεο, ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ εκπηζηνζχλε, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ
επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη
εθηηκήζεηο ησλ ζεζκψλ θάλνπλ πιένλ ιφγν γηα αλάπηπμε απφ ην 2017 (+2,7%) θαη επηηάρπλζε ηεο ην 2018
(+3,1%) κεηά απφ κηθξή ζρεηηθά χθεζε (θαηά 0,7%) θέηνο. Ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα παξακείλεη
αξλεηηθφο θαη θέηνο (-0,6%) θαη λα γπξίζεη ζεηηθφο ην 2017 (+0,1%). Ρέινο ζεηηθέο είλαη θαη νη εθηηκήζεηο
ησλ ζεζκψλ γηα ηελ αλεξγία, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί ζην 24% θέηνο (απφ 25,1% ην 2015) θαη
επηπιένλ ζην 22,8% ην 2017.
Ν Κέζνο Ζκεξήζηνο Ρδίξνο ζηελ Διιεληθή αγνξά κεηνρψλ δηακνξθψζεθε ζηα € 86 εθ. ην 2015, κεησκέλνο
θαηά 33%, αληαλαθιψληαο ηελ αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο
ζεζκνχο ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο απφ ηε λέα θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ
θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο επηβνιήο θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηε ζπλαιιαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ παξέκεηλε θιεηζηφ
γηα 5 εβδνκάδεο (28/6 -31/7) κεηά ηελ επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο εμαηηίαο
ηεο απφθαζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε δεκνςήθηζκα ηελ πξνηεηλφκελε ζπκθσλία κε ηνπο
πηζησηέο, ελψ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ επελδπηψλ επηδείλσζε ε πξνθήξπμε βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ην Πεπηέκβξην
αιιά θαη ν λένο γχξνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην δίκελν Λνεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ. Νη
θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λένπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο δηαηήξεζε ην
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ρακειά επίπεδα ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2016 κε ηνλ Κέζν Ζκεξήζην Ρδίξν λα
δηακνξθψλεηαη ζηα €68εθ. Δληνχηνηο, ε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ
πηζησηψλ ζε έλα λέν παθέην δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ην Κάην, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηε ζεηηθή
νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο, ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ησλ € 7,5 δηο αιιά θαη ηεο
δέζκεπζεο ησλ επξσπαίσλ εηαίξσλ γηα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αλακέλεηαη λα
απνθαηαζηήζεη

ζηαδηαθά

ην

ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ

γηα ηελ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά,

αλαπηεξψλνληαο ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο απνηηκήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ
2016.
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ 2015
Ρν 2015 ήηαλ ίζσο ε δπζθνιφηεξε ρξνληά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
Πεκαδεχηεθε απφ ηε ηξίηε θαηά ζεηξά αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 πνπ ζπλεπαθφινπζα νδήγεζε ζηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο Σξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο γηα δηάζηεκα ελφο κελφο. Έηζη, ηφζν ηα ηξαπεδηθά φζν
θαη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά έζνδα ηνπ 2015 δεκηνπξγήζεθαλ πξαθηηθά κε έιιεηςε ελφο νιφθιεξνπ κήλα. Ξαξ’
φια απηά, ιφγσ ηεο επηκεινχο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηνπ ηδίνπ
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ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο ηφζν ζε νκφινγα φζν θαη ζε παξάγσγα, αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ε Δπελδπηηθή Ρξάπεδα θαηάθεξε έλαληη φισλ ησλ δπζκελψλ
ζπλζεθψλ θαη πξνβιέςεσλ, λα επηηχρεη κηα θεξδνθφξα ρξήζε. Ρν απνηέιεζκα απηφ ήηαλ κνλαδηθφ αλάκεζα
ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο, ελψ ζεκαηνδφηεζε ηελ αληηζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θχθινπ ζηνλ νπνίν είρε πεξηέιζεη
ε Ρξάπεδα απφ ην 2012 ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νκίινπ Marfin Δγλαηίαο ν νπνίνο θνξπθψζεθε κε ηε
θξίζε ηνπ Θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην Κάξηην ηνπ 2013, ηελ είζνδν ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Ιατθήο
Θππξηαθήο Ρξάπεδαο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη ηε κεηάβαζε νιφθιεξνπ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο πξνο ηε Ρξάπεδα Ξεηξαηψο.
Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθε ζηηο 337 ρηι. βειηησκέλν θαηά 3,3 εθ επξψ ζε ζρέζε
κε ην 2014 (2014 -2,97 εθ επξψ) ζε επίπεδν ηξάπεδαο, ή -38 ρηι. επξψ ζε επίπεδν Νκίινπ, ην νπνίν θαη πάιη
είλαη βειηησκέλν θαηά 2,95 εθ. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014 (2014 -2,96 εθ. επξψ). Ρα ζπλνιηθά κεξίδηα αγνξάο
ζηηο Σξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο δηαηεξήζεθαλ ηφζν ζηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ (4,87%), φζν θαη ζηελ
αγνξά παξαγψγσλ (19,57%). Ρα έζνδα πξνκεζεηψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο παξνπζίαζαλ κείσζε
32,6% απφ 6.4 εθ ην 2014 ζε 4.3 εθ ην 2015, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ εκεξήζηνπ φγθνπ
ζπλαιιαγψλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ζε 86 εθ επξψ ην 2015 απφ 127 εθ επξψ ην 2014, θαζψο θαη
ηεο έθηαθηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ην θαινθαίξη ηνπ 2015. Έηζη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ πξνκήζεηεο κεηψζεθαλ
θαηά 37,7% απφ 7 εθ επξψ ην 2014 ζε 4.3 εθ επξψ ην 2015, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην 2014 πεξηείρε επίζεο 0,6
εθ. επξψ κε επαλαιακβαλφκελσλ πξνκεζεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Jessica, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ην 2015
ήηαλ 43 ρηι. επξψ.
Ζ

κείσζε

ησλ

πξνκεζεηψλ

αληηζηαζκίζηεθε

απφ

ηα

θέξδε

απφ

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

πξάμεηο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ απφ ηελ εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε (market making) ζηελ αγνξά παξαγψγσλ
θαη ησλ νκνιφγσλ, ηα νπνία παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 400% απφ -1,1 εθ. επξψ ην 2014 ζε 3,1 εθ. επξψ ην
2015. Ρν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1,2 εθ. επξψ ή 10,3% ζε ζρέζε κε ην
2014, ζε ζπλέρεηα κείσζεο άλσ ηνπ 35% ηε πεξίνδν 2013-2014 θαη παξά ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ
δαπαλψλ ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο ηξάπεδαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα νη ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ
θαηά 590 ρηι. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014 (πνζνζηφ κείσζεο 8%) παξφιν πνπ ε ηξάπεδα δεκηνχξγεζε 3
ηκήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξνζέζεζε 7 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην δπλακηθφ ηεο ρσξίο
ηε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ζχλνιν πξνζσπηθνχ 169
άηνκα).
Πε επίπεδν νκίινπ ππήξμε επίζεο επηδείλσζε ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ απφ 67 ρηι. επξψ ην 2014 ζε 1.015 ρηι.
ην 2015, θπξίσο εμ’ αηηίαο ζπλερηδφκελσλ δεκηψλ ησλ επελδχζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο IBG Capital, αιιά θαη
αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο εθθξεκψλ ππνζέζεσλ πξν ηνπ 2012. Ζ
δπζκελήο απηή εμέιημε έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ίδηαο ηεο
Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο κε κείσζε 75,5% ζηηο πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ (απφ 263 ρηι. ην 2014 ζε κφιηο
64 ρηι. ην 2015), θαζψο θαη κείσζε ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ θαηά 87% (απφ 1,8 εθ. ην 2014 ζε 242 ρηι. ην
2015).
Ρέινο, ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ νκίινπ εληφο ηνπ 2015, απνηέιεζε ε
ζπκθσλία πψιεζεο κέζσ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ γξαθείσλ επί ηεο Ιεσθφξνπ
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Θεθηζίαο 24, πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2016 κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο, πξνζζέηνληαο άλσ ησλ
8,0 εθ. επξψ ζηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηεο Ρξάπεδαο.
Θαηά ην έηνο 2015, ν φκηινο ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο έζεζε ηηο βάζεηο επέθηαζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο. Γεκηνπξγήζεθε έλα νκνινγηαθφ ραξηνθπιάθην
ην νπνίν εμαζθάιηζε πςειά έζνδα ηφθσλ βνεζψληαο ζηε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο δηαζέζηκεο
ξεπζηφηεηαο. Έγηλε ηδηαίηεξε πξνεξγαζία γηα ηελ έληαμε ζην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο ηξάπεδαο
ζηνρεπφκελσλ δαλεηαθψλ ρνξεγήζεσλ πειαηείαο γηα ηε πεξίνδν 2016-2018 κε ζθνπφ ηε πεξαηηέξσ ελίζρπζε
ηνπ επηηνθηαθνχ εζφδνπ. Δπηηαρχλζεθε ε δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ιατθήο
Θππξηαθήο Ρξάπεδαο, ζηα νπνία ε Δπελδπηηθή Ρξάπεδα ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο πψιεζεο, πξνζβιέπνληαο ζε
ζεκαληηθέο ακνηβέο επηηπρίαο.
Partners

ΑΔΓΑΘΔΠ

(πξψελ

Ξξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε ηνπ 80% ηεο ζπγαηξηθήο Hellenic Capital
IBG

Management

ΑΔΓΑΘΔΠ)

ζηηο

24/12/2015.

Έγηλε

αληηθαηάζηαζε

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο. Γηεπξχλζεθε ε ζεηξά ησλ δηαζέζηκσλ Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ
εμσηεξηθνχ κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο δηεζλείο νίθνπο Schroders θαη Pictet, ελψ εληάρζεθε κε εμαγνξά ε
εηαηξία δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εηδηθνχ ζθνπνχ IBG Capital Management S.AR.L. κε έδξα ην
Ινπμεκβνχξγν. Νινθιεξψζεθε ε ππνδνκή δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο θαξηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηε MasterCard, κε απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ηεο ρξεσζηηθήο θάξηαο IBG Debit MasterCard εληφο ηνπ Α’
ηξηκήλνπ ηνπ 2016 θαη ηελ ππφ έθδνζε πηζησηηθή θάξηα IBG Credit MasterCard. Ρα ακηγψο ηξαπεδηθά
πξντφληα καδί κε ην λέν ηκήκα εηζαγσγψλ εμαγσγψλ θαη ην λέν ηκήκα αληαπνθξηηηθψλ πιεξσκψλ, αλακέλεηαη
λα εδξαηψζνπλ ην ηξαπεδηθφ πξνθίι ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κειινληηθή αχμεζε
ηεο θεξδνθνξίαο κέζσ ηεο πιεξέζηεξεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πθηζηάκελνπ αιιά θαη λένπ
πειαηνινγίνπ.
ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νκίινπ ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ λα κε
δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ζηελ παξνχζα ρξήζε.
ΔΞΝΞΡΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ
O δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Νκίινπ (Core Tier I), παξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ΒΑΠΗΙΔΗΑΠ ΗΗ,
αλήιζε ζην πνζνζηφ 55,04% απφ 43,59% ηνπ 2014, (κε θαηψηαην επηηξεπηφ φξην απφ ηελ Ρξάπεδα Διιάδνο
ην 8%), παξακέλνληαο απφ ηνπο πςειφηεξνπο ηφζν ζηνλ Διιαδηθφ φζν θαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.
Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ βξίζθεηαη ζε αμηνζεκείσηα επίπεδα. Νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ θαζηεξψζεθαλ κε
ηελ Ξξάμε 2560/1.4.2005 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ειέγρνπ
απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο επάξθεηαο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θηλήζεθαλ ζε πςειά
επίπεδα ην 2015. Ν Γείθηεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 84,27% έλαληη 20% ηνπ ειαρίζηνπ
επηηξεπηνχ νξίνπ, ελψ ν Γείθηεο αζπκθσλίαο ιεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ – πνρξεψζεσλ δηακνξθψζεθε
αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ 25,04% έλαληη –20% ηνπ ειαρίζηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ.
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ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ
Ν Όκηινο εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ζε εξγαζίεο πνπ απνθέξνπλ πξνκήζεηεο άξα ν ζπγθξηηηθφο πηζησηηθφο
θαζψο θαη θίλδπλνο αγνξάο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Πρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ν Όκηινο
παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, νη
νπνίεο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηε δηαξξνή θαηαζέζεσλ θαη δηαθπιάηηεη ηε
ξεπζηφηεηα ηεο ζε πςειφηαην επίπεδν.
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο ιφγσ ηνπ
ζπλνιηθνχ κεγέζνπο απηνχ θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ινγαξηαζκνχο margin trading νη
νπνίνη εμαζθαιίδνληαη πιήξσο κε κεηνρηθέο αμίεο. Ζ Γηνίθεζε έρεη επηιέμεη ε πνηφηεηα θαη ν φγθνο ηνπ
ρνξεγεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ λα παξακέλεη φζν ην δπλαηφλ ζε ρακειά επίπεδα θαη λα ζρεηίδεηαη πξσηαξρηθά
κε ηελ ζθαηξηθή εμππεξέηεζε επελδπηηθψλ πειαηψλ.
Ρέινο, ζρεηηθά ηφζν κε ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ φζν θαη κε ηνπο θηλδχλνπο ζπλαιιάγκαηνο θαη κεηαβιεηφηεηαο,
ν Όκηινο δηαηεξεί ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη δηελεξγεί ζπζηεκαηηθά αζθήζεηο
πξνζνκνίσζεο, ελψ ε ζπλνιηθή έθζεζή ηεο είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλε θαη ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε ηνπο
ειέγρνπο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
ΞΝΟΔΗΑ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 2016 ΘΑΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ
Ν Όκηινο ήδε απφ ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2016 νινθιήξσζε ελέξγεηεο πνπ είραλ δξνκνινγεζεί απφ ην 2015,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ γξαθείσλ, θαζψο θαη ε ζπκθσλία
είζπξαμεο πνζνχ άλσ ηνπ 1 εθ επξψ απφ εθθξεκείο δηθαζηηθέο δηελέμεηο παιαηφηεξεο πεξηφδνπ. Ζ αλακνλή
νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνπο δηεζλείο ζεζκνχο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
παξάηαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ, νδήγεζαλ ζε έλα ηδηαίηεξα ππνηνληθφ Α’ ηξίκελν κε
απνηέιεζκα ηελ απφθιηζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηνλ ήδε ζπληεξεηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2016. Γεδνκέλσλ φκσο ησλ πξννπηηθψλ πνπ δηαγξάθνληαη γηα ην Β’ εμάκελν θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ
νινθιήξσζε ησλ κλεκνληαθψλ ζπκθσληψλ, ηε ζπδήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ
ρξένπο, ηελ αλάθακςε ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ, ηε δηαβιεπφκελε αλάθακςε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ηδίξνπ
κε ζπκκεηνρή θαη μέλσλ επελδπηψλ, ηελ αλακελφκελε ραιάξσζε ή θαη ηεξκαηηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε
θίλεζε θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ηεο Ρξάπεδαο κε ζθνπφ ηε παξνρή πειαηεηαθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη δαλείσλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ αλεηιεκκέλσλ έξγσλ ηεο Δπελδπηηθήο Ρξαπεδηθήο, ηελ
εληαηηθνπνίεζε πξνψζεζεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπσο νη πηζησηηθέο θάξηεο, ηε δηεχξπλζε
ηεο ηξαπεδηθήο κεγάισλ ηδησηψλ, θαη ηε πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κέζσ ήδε εμεηαδφκελσλ
εμαγνξψλ, ν Όκηινο ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο αλακέλεη έλα ηδηαίηεξα παξαγσγηθφ θαη πξνζνδνθφξν Β’
εμάκελν γηα ην 2016.
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ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑΓΔΛΔΠΡΔΟΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ
Όπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ, ηα βαζηθά γεγνλφηα πνπ είραλ δξνκνινγεζεί εληφο ηνπ 2015 θαη
νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ αξρηθνχ δηαζηήκαηνο ηνπ 2016, αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε πψιεζεο ηνπ
ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηελ είζπξαμε κέξνπο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απφ παιαηέο
εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζνχ νξηαθά ππεξβαίλνληνο ην 1 εθ. επξψ.

Καξνύζη, 31 Καΐνπ 2016
ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο θαη

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο

Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ

Νηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ

Ππκβνπιίνπ

πεξεζηώλ

Θεόδσξνο Θενδώξνπ

Αλέζηεο Φηιόπνπινο
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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡOY ΝΟΘΩΡOY ΔΙΔΓΘΡH ΙΝΓΗΠΡH
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.»
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο
Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο («ν Όκηινο»), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο,
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε
ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο
ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε
γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ
θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

11

Πεκεηψζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α), θαη 108 ηνπ θ.λ. 2190/1920.

Αζήλα, 9 Ηνπλίνπ 2016
Ζ Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
ΞξάηογνπσηεξρανποΘνύπεξο
Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία
Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο
Ιεσθ. Θεθηζίαο 268
152 32 Σαιάλδξη
Α.Κ. ΠΝΔΙ: 113

Γέζπνηλα Καξίλνπ
Α.Κ. ΠΝΔΙ: 17681
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ
Πνζά ζε Επξώ '000

Έζνδα από ηόθνπο
Έμνδα από ηόθνπο
Θαζαξά έζνδα από ηόθνπο

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015
εκείσζε

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

7

2.207
(329)
1.878

2.078
(577)
1.501

8

7.658
(3.295)
4.363

10.845
(3.839)
7.006

51
3.127
(40)
1.510
4.648

27
(1.074)
(38)
1.525
440

10.889

8.948

(6.921)
(3.263)
(221)
(10.405)

(7.511)
(3.885)
(203)
(11.599)

484

(2.651)

(64)
(1.015)
(1.079)

(263)
(67)
(330)

(595)
279

(2.981)
(48)

(316)

(3.029)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θόξνπο (β)

279

69

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο
(α)+(β)

(38)

(2.960)

Έζνδα από δηθαηώµαηα θαη πξνµήζεηεο
Έμνδα από δηθαηώµαηα θαη πξνµήζεηεο
Θαζαξά έζνδα από ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο
Έζνδα από κεξίζκαηα θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απόδνζεο
Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ
Ζεκηέο επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα

9
10

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν Δμόδσλ

11
12
23

Πύλνιν απνηειεζκάησλ πξν Ξξνβιέςεσλ θαη Φόξσλ
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ
Απνκεηώζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν Πξνβιέςεσλ
Εεκηέο πξν θόξνπ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Εεκηέο κεηά από θόξνπο (α)

20
13

14

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 16-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ
Ξνζά ζε Δπξψ '000
ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο
Απαηηήζεηο από ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα
Απαηηήζεηο θαηά Π.Ι. από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεώζεσλ
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο
Φαξηνθπιάθην δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Λνγαξηαζκνί Πεξηζσξίνπ θαη Εθθαζάξηζεο Φξεκ/θώλ Σπλ/γώλ
Λνγαξηαζκνί θεθαιαίνπ εμαζθάιηζεο Επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη
Εγγπήζεσλ
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ & ΊΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Παξάγσγα Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Υπνρξεώζεηο από ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Σπζζσξεπκέλεο δεκηέο
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015
εκείσζε

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

15
16

13.146
44.407

4.224
22.589

17

0

58.083

18
19
20
21
22
23
23
24
25

35.011
196
10.987
9.375
378
2.553
7.349
5.329
17.309

7.626
137
13.033
11.822
110
2.295
6.373
5.073
8.473

26
27

9.011
4.898
159.951

11.609
6.248
157.695

28
29
19
30
31
31
32

14.038
37.412
173
202
20.053
3.053
1.513
76.445

2.627
53.308
119
257
13.051
3.076
1.713
74.150

33

110.427
423
18.950
(46.294)
83.507

110.427
200
18.895
(45.977)
83.544

159.951

157.695

34

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 16-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΩΛ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

Ξνζά ζε Δπξψ '000
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014

Κεηνρηθφ
θεθάιαην

90

21.124

(45.104)

0

0

(2.188)

2.188

0

0

0

0

(42)

(42)

0

0

0

10

10

0

122

0

0

122

0

(12)

0

0

(12)

0

0

0

(3.029)

(3.029)

0

0

(41)

0

(41)

110.427

200

18.896

(45.977)

83.544

Θέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία Γηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε εηζφδεκα πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα
θεθάιαηα

Ξνζά ζε Δπξψ '000
πόινηπα θαηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015
Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε 01/01 - 31/12/2015
Θέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία Γηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε εηζφδεκα πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα
θεθάιαηα
Θαζαξά Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 01/01-31/12/2015
Αλαινγηζηηθφ θέξδνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά
έζνδα
πόινηπν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2015

Πχλνιν

110.427

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε 01/01 - 31/12/2014
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ησλ εμφδσλ άπμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

Θαζαξά Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 01/01-31/12/2014
Αλαινγηζηηθφ θέξδνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά
έζνδα
πόινηπν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2014

Απνζεκαηηθά
Ινηπά
Απνηειέζκαηα
ΓΞΞ
απνζεκαηηθά
εηο λένλ

Κεηνρηθφ
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
Ινηπά
Απνηειέζκαηα
ΓΞΞ
απνζεκαηηθά
εηο λένλ

86.537

Πχλνιν

110.427

200

18.896

(45.977)

83.545

0

0

0

0

0

0

245

0

0

245

0
0

(22)
0

0
0

0
(316)

(22)
(316)

0

0

55

0

55

110.427

423

18.951

(46.293)

83.507

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 16-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΩΛ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
Ξνζά ζε Δχξσ '000

εκείσζε

Ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

(595)

(2.981)

221
(794)

203
18

(6)
(24)
1.011
64
(344)
(132)
0
(972)

1
59
0
(92)
729
0
(42)
0

(1.571)

(2.106)

(26.769)

(1.689)

1.440

(1.480)

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

(5.493)

(1.139)

πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα

11.411

(211)

(15.753)

9.596

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε γηα:
Απνζβέζεηο
(Kέξδε)/δεκίεο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
(Θέξδε)/δεκίεο απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ
Ξξφβιεςε γηα Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε
Απνκείσζε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο
Ξξφβιεςε δαλείσλ & ινηπψλ επελδχζεσλ
Ινηπέο πξνβιέςεηο
Ξξφβιεςε απνκείσζεο ινηπψλ απαηηήζεσλ
Κέπδη/ζημιέρ εύλογηρ αξίαρ ανηιζη/νων ΔπΠ Χπημ/κών ζηοιχείων
(Κέξδνο)/δεκηά απνηίκεζεο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα

23

30
13
20
10
10
10

Ρακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηε κεηαβνιή ζε ιεηηνπξγηθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
Κεηαβνιέο ζε ιεηηνπξγ ηθά ζηνηρεία ελεξγ εηηθνύ θαη παζεηηθνύ
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο εκπνξία
Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ

πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο

6.471

(2.461)

Δηζπξάμε Απαηηήζεσλ απφ Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα

58.015

0

Ρακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηε θαηαβνιή Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο

27.752

510

0

0

27.752

510

69

(118)

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Απφθηεζε / πψιεζε ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
(Αγνξέο)/πσιήζεηο θαη ιήμεηο επελδπηηθψλ ηίηισλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ θαη εμνπιηζµνχ
Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Θαζαξή ηαµεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

325

0

2.785

(3.913)

0

28

(327)
2.852

(90)
(4.092)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο (απνπιεξσκή) απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

136

1.165

Θαζαξή ηαµεηαθή ξνή από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

136

1.165

Θαζαξή αύμεζε δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ δηαζεζίκσλ

30.740

(2.418)

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο

26.813

29.231

57.553

26.813

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

35

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 16-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
(Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο αηνκηθέο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη αθξηβψο ίζα κε ηα αζξνίζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνκνίσο γηα ηα πνζνζηά.)
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1.

Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν

Ζ «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «INVESTMENT BANK OF
GREECE (IBG)» (εθεμήο ε «Ρξάπεδα») ζπζηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 55401/18.1.2000 πξάμε ηεο
Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Άλλαο Ξαλαγηψηνπ Ρζαθαξά, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ Θ2881/24.1.2000 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξηζκφλ 533/26.1.2000
ΦΔΘ (Ρεχρνο ΑΔ & ΔΞΔ). Ιεηηνπξγεί σο αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, σο απηφο ηζρχεη.
Ζ Ρξάπεδα είρε αξρηθά ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη ηε κεηέθεξε, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 27εο Λνεκβξίνπ 2001, ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο (Ιεσθ. Θεθηζίαο αξ.
24Β). Αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα, απαζρνιεί δε ζπλνιηθά 169 άηνκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμφδνπ θαη κεηά, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2013. Δπνπηεχεηαη απφ
ηελ Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ξηζησηηθνχ Ππζηήκαηνο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
Λ. 4261/2014 γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, φπνπ ππνβάιιεη ηα επνπηηθά
ζηνηρεία φπσο νξίδνληαη ζηελ 2640/18.01.2011 Ξξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Πηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2003 απνθαζίζηεθε απφ ηελ έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ε ζπγρψλεπζε
ηεο Ρξάπεδαο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξίαο «MARFIN-ΔΙΙΖΛΗΘΖ Α.Σ.Δ.Ξ.Δ..», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
θ.λ. 2190/1920, λ. 2515/1997 θαη λ. 2166/1993 θαη κε Ηζνινγηζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2003.
Ζ σο άλσ ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Θ 2/2369/27.2.2004 απφθαζε ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ.
Πηηο 29 Ηνπλίνπ 2006 ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.» θαη «ΔΓΛΑΡΗΑ
FINANCE Α.Σ.Δ.Ξ.Δ..» απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπγρσλεχζεσο δηα απνξξνθήζεσο ηεο δεχηεξεο
απφ ηελ πξψηε κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30/06/2006.
Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ηεο Ρξάπεδαο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΓΛΑΡΗΑ FINANCE
ΑΛΩΛΚΖ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΓΛΑΡΗΑ
FINANCE Α.Σ.Δ.Ξ.Δ..», ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Γξαγαηζαλίνπ αξ. 8, έρεη Αξ.Κ.Α.Δ.
23105/06/B/90/34, (ζην εμήο «ε Απνξξνθψκελε Δηαηξία »), αλαθνίλσζαλ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 68 παξ. 2,69 - 77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 2515/1997, ησλ άξζξσλ 1 – 5 ηνπ Λ.
2166/1993 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο ππέγξαςαλ κεηαμχ ηνπο ην απφ 26.03.2007 Πρέδην
Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο, κε ην νπνίν νη παξαπάλσ Δηαηξίεο ζα ζπγρσλεπζνχλ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο
απφ ηελ πξψηε. Ρν Πρέδην απηφ ππνβιήζεθε ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Λ.
2190/1920 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κ.Α.Δ. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη Ξίζηεσο, ηελ 20ε
Απξηιίνπ 2007. Ζ σο άλσ ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Θ2/9485/22.6.2007 απφθαζε ηεο
Λνκαξρίαο Αζελψλ.
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Ζ Δπηηξνπή Ρξαπεδηθψλ θαη Ξηζησηηθψλ Θεκάησλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο κε
αξηζκφ 245/1/08.06.2007 ελέθξηλε ηε Ππγρψλεπζε ηεο Ρξάπεδαο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «ΔΓΛΑΡΗΑ
FINANCE Α.Σ.Δ.Ξ.Δ..».
Πηηο 6 Ηνπλίνπ 2008 ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ηεο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»
θαη ηεο «ΙΑΪΘΖ ΑΡΡΑΙΝΠ Α.Δ.Ξ.Δ..» ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο

«CYPRUS POPULAR BANK» (Ιατθή

Ρξάπεδα), ε νπνία βξίζθεηαη απφ ηηο 25/3/2012 ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο, απνθάζηζαλ ηε ζπγρψλεπζε δηα
απνξξνθήζεσο ηεο «ΙΑΪΘΖ ΑΡΡΑΙΝΠ Α.Δ.Ξ.Δ..» απφ ηελ «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ». Ωο εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ νξίζηεθε ε 31/12/2007. Ζ σο άλσ ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε κε
ηελ κε αξηζκφ Θ2/14014/28.11.2008 απφθαζε ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ. Ππλεπεία ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο
ζρέζεο αληαιιαγήο, ην πνζνζηφ ηεο «Ιατθήο Ρξάπεδαο.» ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ
Α.Δ.» απμήζεθε απφ 92,04% ζε 92,19%.
Ζ Δπηηξνπή Ρξαπεδηθψλ θαη Ξηζησηηθψλ Θεκάησλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο κε
αξηζκφ 270/21.10.2008 ελέθξηλε ηε Ππγρψλεπζε ηεο Ρξάπεδαο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «ΙΑΪΘΖ
ΑΡΡΑΙΝΠ Α.Δ.Ξ.Δ..».
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ Α.Δ.» είρε σο εμήο:

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Λαϊκι Κυπριακι Τράπεηα Ltd.
(υπό κακεςτώσ εξυγίανςθσ από τισ 25/3/2013)
ΑΚΤΙΒ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μπογδάνοσ Ηλίασ του Ακαναςίου
SAXON MARITIME INC.
Λοιποί μζτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
μετοχών

%

3.652.724

97,08%

32.012
32.012
21.396
24.276

0,85%
0,85%
0,57%
0,65%

3.762.420

100,00%

Ζ δηάξθεηα ηεο Ρξάπεδαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε θαη ν ζθνπφο ηεο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ
ηεο, είλαη ε δηελέξγεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ φισλ ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηε
λνκνζεζία ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ησλ επελδπηηθψλ
αλαγθψλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ:
-

Σξεκαηηζηεξηαθέο πεξεζίεο ζην Σ.Α θαη ΣΞΑ

-

Ξξφζβαζε ζε Μέλεο Αγνξέο

-

πεξεζίεο Αλάιπζεο

-

Ππκβνπιεπηηθέο πεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο - Corporate Finance Advisory

-

Σξεκαηνδνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ - Corporate Banking

-

Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ Ξειαηψλ – Asset Management
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-

πεξεζίεο Θεκαηνθπιαθήο

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο αηνκηθέο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη αθξηβψο ίζα κε ηα αζξνίζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνκνίσο γηα ηα πνζνζηά.
Θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα:
1. Θεληξηθφ: Αηγηαιείαο 32, Καξνχζη
2. Θεζζαινλίθεο: Κεηξνπφιεσο 20, Θεζ/λίθε
3. Ζξαθιείνπ: 25εο Απγνχζηνπ 46, Ζξάθιεην
Έληαμε ηεο Ιατθήο Θππξηαθήο Ρξάπεδαο (εθεμήο θαη «ΙΘΡ»), βαζηθνχ κεηφρνπ ηνπ Νκίινπ, ζε θαζεζηψο
εμπγίαλζεο
Ζ ΙΘΡ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ έιαβε ρψξα ην
δηάζηεκα Καξηίνπ-Απξηιίνπ 2012 (PSI+), αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην
ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, ππέζηε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δεκηέο νη νπνίεο επεξέαζαλ ηφζν ηα ινγηζηηθά
κεγέζε φζν θαη ηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο, κε ζπλέπεηα λα κελ πιεξνχληαη νη ειάρηζηνη απαηηνχκελνη δείθηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
Πηηο 25 Καξηίνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ»), ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα («ΔΘΡ») θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν
(«ΓΛΡ») (απφ θνηλνχ θαη «ηξφηθα»), ε ΙΘΡ ηέζεθε ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε, κεηαμχ
άιισλ: (α) ηελ απνξξφθεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη εξγαζηψλ ηεο
ζηελ Θχπξν απφ ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ, θαζψο θαη (β) ηε κεηαβίβαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βαζηθνχ φγθνπ ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ ηεο IBG,
ζηνλ φκηιν ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο.
Ξψιεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ-θαηαζέζεσλ ηεο IBG
Πηηο 26 Καξηίνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Θππξηαθνχ Λφκνπ πεξί Δμπγίαλζεο Ξηζησηηθψλ θαη Άιισλ
Ηδξπκάησλ, ζπκθσλήζεθε ην πιαίζην γηα ηε κεηαβίβαζε ζηνλ φκηιν ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο ηνπ βαζηθνχ
φγθνπ ησλ ρνξεγήζεσλ (νλνκαζηηθήο αμίαο – πξν πξνβιέςεσλ, πεξίπνπ € 365,3 εθ.) θαζψο επίζεο θαη
ζεκαληηθνχ κέξνπο θαηαζέζεσλ ηεο IBG, νη νπνίεο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία αλέξρνληαλ ζε
πεξίπνπ € 66,2 εθ. Δπηπιένλ, κεηαβηβάζηεθαλ ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ χςνπο € 0,3 εθ. (πξν
πξνβιέςεσλ) θαη € 1,5 εθ. αληίζηνηρα. Ρν ηίκεκα έιαβε ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηεζλνχο
ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο PIMCO αλαθνξηθά κε ηηο αλακελφκελεο δεκηέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην
ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηνπ Νκίινπ, ππφ ηε βάζε ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ. Ζ ινγηζηηθή δεκηά απφ ηελ
παξαπάλσ ζπλαιιαγή, ε νπνία επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2013, αλήιζε ζε πεξίπνπ € 17 εθ.
Ρν αξρηθψο ζπκθσλεζέλ ηίκεκα χςνπο € 125,7 εθ. έρεη εηζπξαρζεί ζην ζχλνιν ηνπ απφ ηνλ Όκηιν, ελψ ην
πνζφ δηαθαλνληζκνχ χςνπο πεξίπνπ € 58,1 εθ. πνπ πξνέθπςε θπξίσο απφ ηε, κεηαγελέζηεξε ηεο 26εο
Καξηίνπ, κείσζε ησλ κεηαθεξφκελσλ θαηαζέζεσλ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο, παξέκελε απαηηεηφ ζηηο 31
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Γεθεκβξίνπ 2014 απφ ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ, ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Ιατθήο Θππξηαθήο Ρξάπεδαο, δπλάκεη ηνπ Θππξηαθνχ λφκνπ πεξί Δμπγίαλζεο
Ξηζησηηθψλ θαη Άιισλ Ηδξπκάησλ. Ρν πνζφ ησλ € 58,1 εθ. εηζπξάρζεθε ηελ 19/01/2015, εληζρχνληαο
ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ.
Δθηηκήζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο «ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο» (going
concern basis) θαζψο ε δηνίθεζε εθηηκά φηη ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Νκίινπ, ε δηνίθεζε
ζπλππνιφγηζε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Καθξννηθνλνκηθφ Ξεξηβάιινλ
Νη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ
επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ, ηπρφλ
αξλεηηθέο εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ξαξ’ φια απηά ε
Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη
ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία δπλαηά κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ.
Θεθαιαηαθή επάξθεηα IBG
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν δείθηεο ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθψλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ (core tier I) ηνπ
Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε 55,04% (2014: 43,59%), ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ηνπ ειάρηζηνπ
απαηηνχκελνπ νξίνπ 8% πνπ ζέηεη ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο («Ρ.Ρ.Δ»).
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2.

Βάζε Πύληαμεο

2.1. Αξρή Ππκκόξθσζεο
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Νκίινπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο εξκελεπηηθέο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ (ΔΓΞ)
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2015, εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηεο 31/05/2016 θαη
ππφθεηληαη ζηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ, είλαη δε δηαζέζηκεο ζην επελδπηηθφ
θνηλφ ζηα γξαθεία ηνπ Νκίινπ (Νδφο Αηγηαιείαο αξ. 32 & Ξαξαδείζνπ, Καξνχζη) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Νκίινπ ζην δηαδίθηπν (www.ibg.gr) φπνπ ζα είλαη πξνζπειάζηκεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ. 360/1985, σο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ Λ. 3301/2004.
2.2. Βάζε Ξαξνπζίαζεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε επξψ πνπ είλαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ
πιεζηέζηεξε ρηιηάδα.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε νπνία έρεη
ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ απνηίµεζε ζε εχινγε αμία, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ) µέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο
εμειίμεηο ηεο ρψξαο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηα ∆ΞΣΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηµήζεσλ θαη
παξαδνρψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίµεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ
θαηαρψξεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Θαηά ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζµαηα
πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο βαζίδνληαη ζηελ βέιηηζηε γλψζε
ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο. Νη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ
θξίζεο ή πνιππινθφηεηαο, ή φπνπ ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ Πεκείσζε 3.
2.3. Λέα Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα θαη λέεο δηεξκελείεο, φπσο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΔΓΓΞΣΑ) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2015:
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Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2011-2013
Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηξία ΓΞΣΑ, σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Π Γ Ι Ξ, σο αθνινχζσο:
-

Γηεπθξηλίδνπλ φηη ην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηε ινγηζηηθή

αληηκεηψπηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελφο απφ θνηλνχ ειεγρφκελνπ ζρήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ απφ
θνηλνχ ειεγρφκελνπ ζρήκαηνο.
-

Γηεπθξηλίδνπλ φηη ε εμαίξεζε ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο

αμίαο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε
ζπκςεθηζκέλε βάζε, αθνξά ηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη αληηκεησπίδνληαη
ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» ή
ηνπ ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα», αλεμαξηήησο εάλ πιεξνχλ ηνπο νξηζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Ξαξνπζίαζε».
-

Αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο

ζε Αθίλεηα», δηεπθξηλίδνληαο ζην ηειεπηαίν φηη ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη εάλ: (α) ην απνθηεζέλ
αθίλεην απνηειεί επελδπηηθφ αθίλεην ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΙΞ 40 θαη (β) ε απφθηεζε ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ
απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ΓΞΣΑ 3. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ είρε
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΔΓΓΞΣΑ 21, Δηζθνξέο
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα εηζθνξά, πνπ δελ είλαη θφξνο
εηζνδήκαηνο, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ πιεξσκή, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, ιακβάλεη ρψξα. Γηεπθξηλίδεη, επίζεο, φηη ε ππνρξέσζε γηα ηελ εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηαδηαθά
κφλν εάλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο
ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Όηαλ ε ππνρξέσζε εηζθνξάο πξνθχπηεη κε ηελ
επίηεπμε ελφο ειαρίζηνπ νξίνπ, γηα παξάδεηγκα ελφο θαζνξηζκέλνπ χςνπο εζφδσλ, ε δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη
φηη θακία ππνρξέσζε δελ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη πξηλ ηελ επίηεπμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ειάρηζηνπ
απαηηνχκελνπ νξίνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο δηεξκελείαο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Νκίινπ.
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Λέα πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθόκε από ηελ Δηαηξεία
Έλα πιήζνο λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζε ππάξρνληα πξφηππα ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά ην 2015,
δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ε Δηαηξεία δελ ηα έρεη
πηνζεηήζεη λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Απηά πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά
κε ηνλ Όκηιν έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΓΙΞ 1, Ρξνπνπνίεζε - Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο
ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΙΞ 7, Ρξνπνπνίεζε – Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, δελ έρεη πηνζεηεζεί
από ηελ ΔΔ)
κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν
ησλ αιιαγψλ απφ ηακεηαθέο ξνέο φζν θαη κε ηακεηαθέο κεηαβνιέο. Νη απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο
επηπξνζζέησο ηζρχνπλ γηα κεηαβνιέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ αληηζηαζκίδνπλ ππνρξεψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ νη ηακεηαθέο ξνέο
απφ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είραλ ζπκπεξηιεθζεί ή νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απηψλ ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ
παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πψο κία εηαηξεία κπνξεί λα πιεξνί ηνλ ζθνπφ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα
γλσζηνπνηήζεηο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.

ΓΙΞ 12, Ρξνπνπνίεζε -

Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ
εχινγε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζε θφζηνο γηα ζθνπνχο θνξνινγηθνχο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ
εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεη φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ δελ
ζέηεη φξην ζηελ εθηίκεζε γηα πηζαλά κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη φηη θαηά ηελ ζχγθξηζε εθπηπηφκελσλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κε κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε εμαηξνχλ
θνξνινγηθέο κεηψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ αληηινγηζκφ απηψλ ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ.
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ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38, Ρξνπνπνηήζεηο- Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Κεζόδσλ Απόζβεζεο (ζε ηζρύ
από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ
ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε
έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ θαη απινπνηεί ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ
παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζεξνχ
πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη νη εηζθνξέο απηέο λα αθαηξνχληαη απφ ην ζρεηηθφ έμνδν,
ζηελ ρξήζε πνπ ε ζρεηηθή ππεξεζία παξέρεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν, αληί ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηηο πεξηφδνπο
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΙΞ 27, Ρξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο
ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο απνζαθελίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ππγθεθξηκέλα, αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο επελδπηή
πνπ δελ έρεη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο αιιά έρεη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο επελδχζεηο
απαηηείηαη, βάζεη ηνπ ΓΙΞ 28 Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο, λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε
ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη πηνζεηεζεί από
ηελ ΔΔ)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ζηελ ηειηθή ηνπ
κνξθή ην πξφηππν ΓΞΣΑ 9 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Ρν ΓΞΣΑ 9
θαζνξίδεη

ηηο

αλαζεσξεκέλεο

απαηηήζεηο

αλαθνξηθά

κε

ηελ

ηαμηλφκεζε

θαη

επηκέηξεζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο
ηνπ ηδίνπ ρξένπο πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν κνληέιν
ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ βάζεη ησλ
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πξαγκαηνπνηεζέλησλ δεκηψλ κε έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλακελφκελεο δεκηέο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν
θαη, ηέινο, ελζσκαηψλεη αιιαγέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θίλδπλσλ.
Ρν Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) ζε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9 εηζήγαγε
λέεο απαηηήζεηο ηαμηλφκεζεο θαη επηκέηξεζεο (ην 2009 θαη 2010) θαζψο θαη έλα λέν ινγηζηηθφ κνληέιν
αληηζηάζκηζεο θίλδπλσλ (ην 2013). Ζ έθδνζε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2014 απνηειεί ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ
πξνηχπνπ, αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ θαη ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ
Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε».
Ραμηλφκεζε θαη Δπηκέηξεζε
Ρν ΓΞΣΑ 9 πηνζεηεί κηα εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ηνπο βαζίδεηαη ζην
επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ρν
επηρεηξεζηαθφ κνληέιν αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηακεηαθψλ ξνψλ δηα κέζνπ ηεο ζπιινγήο ζπκβαηηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ ή ηεο πψιεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ. Θαηφπηλ αμηνιφγεζεο,
θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκείηαη ζε κηα απφ ηηο ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ζε
εθείλε ζηελ νπνία ε επηκέηξεζε γίλεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη
ζηελ εχινγε άμηα κέζσ απνηειεζκάησλ θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.
Πε φ,ηη αθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ν ρεηξηζκφο πνπ αθνινπζείηαη ζην ΓΙΞ 39 κεηαθέξεηαη
ζην ΓΞΣΑ 9, νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, νη κεηαβνιέο
ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ θαη απνδίδνληαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ εθδφηε (‘own credit risk’) ζα πξέπεη λα
θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θη φρη ζηα απνηειέζκαηα ππφ
ηνλ φξν φηη απηφ δελ ζα είρε σο απνηέιεζκα κία αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε («ινγηζηηθή
αζπκκεηξία»).
Απνκείσζε ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ
Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, ην ίδην κνληέιν απνκείσζεο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ινγηζηηθή απνκείσζε. Ρν λέν κνληέιν απνκείσζεο εζηηάδεη ζηηο
κειινληηθέο δεκηέο θαη απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ απφ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζε
αληηδηαζηνιή κε ην ΓΙΞ 39, ην νπνίν απαηηνχζε ηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ απφ πηζησηηθφ θίλδπλν κφλνλ κεηά
ηελ επέιεπζε ελφο δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο. Ρν ΓΞΣΑ 9 πεξηιακβάλεη κία πξνζέγγηζε «ηξηψλ ζηαδίσλ» ε νπνία
βαζίδεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ
αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9, γηα ηα κε απνκεησκέλα
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ απφ
ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, νη ζρεηηθέο δεκίεο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν ζα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
βάζεη απηψλ πνπ αλακέλνληαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα 12-κελνπ (’12-month expected credit losses’). Αλ, σζηφζν,
ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηφλ
θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, ηφηε απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ
πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπο (‘lifetime expected losses’).
Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία, θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, είλαη απνκεησκέλα
απαηηείηαη ν ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηελ ελαπνκέλνπζα
δηάξθεηα ηνπο (‘lifetime expected losses’).
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ απφ πηζησηηθφ θίλδπλν, πιεξνθνξίεο γηα παξειζνληηθά
γεγνλφηα, ηξέρνπζεο ζπλζήθεο

θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα

ιακβάλνληαη ππφςε.
Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο
Ρν ΓΞΣΑ 9 εηζάγεη έλα αλαζεσξεκέλν κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ην νπνίν ζηνρεχεη λα επζπγξακκίζεη
ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε έηζη ψζηε απηέο λα
αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Πχκθσλα κε ην λέν κνληέιν,
εθαξκφδνληαη λέεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο, ε δηαθνπή ηεο

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο είλαη επηηξεπηή κφλν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη δηεπξχλεηαη, ζε ζρέζε κε ην
ΓΙΞ 39, ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζρέζε αληηζηάζκηζεο είηε σο κέζα
αληηζηάζκηζεο είηε σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία.
Γελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνηήζεηο - Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο
από ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016, δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από
ηελ ΔΔ)
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ
ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνηήζεηο - Ξώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο
επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο (ε εκεξνκελία ηζρύνο ζα αλαθνηλσζεί από
ην Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ, δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)
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Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη ηνπ ΓΙΞ 28 ζρεηηθά κε
ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή
θνηλνπξαμίαο. Ζ θχξηα ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη φηη αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά
κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία επηρείξεζε, ελψ κεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε
ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα επηρείξεζε, αθφκα θαη αλ απηά ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εληφο ζπγαηξηθήο. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 11, Ρξνπνπνίεζε - Από θνηλνύ Ππκθσλίεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά
ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία ‘επηρείξεζε’. Ζ πηνζέηεζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 15, Έζνδα από Ππκβόιαηα κε Ξειάηεο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη
πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)
Ρν ΓΞΣΑ 15 ζεζπίδεη έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα αλαγλψξηζεο εζφδσλ κε ζθνπφ ηελ ζπζηεκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πειαηψλ, πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν θαη ην χςνο αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ,
πιελ φκσο, δελ επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 9 θαη ΓΙΞ 39. Δπηπξνζζέησο, ην ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα πξνγελέζηεξα πξφηππα
ΓΙΞ 18 «Έζνδα» θαη ΓΙΞ 11 «Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο» καδί κε ζπλαθείο δηεξκελείεο ζε φηη αθνξά ηελ
αλαγλψξηζε εζφδσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
ΓΞΣΑ 16, Κηζζώζεηο (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)
Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 16, ην νπνίν αληηθαζηζηά ηηο ηξέρνπζεο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 17, ε ηαμηλφκεζε ησλ
κηζζψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, σο ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαηαξγείηαη θαη φιεο
νη κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη παξφκνηα κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 17. Νη
κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη αλαγλσξίδνληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ θαη
απεηθνλίδνληαη

είηε

σο

κηζζσκέλα

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

(right

of

use

assets)

ή

καδί

κε

ηα

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα. Δπηπξνζζέησο, αλαγλσξίδεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, εάλ νη
πιεξσκέο κηζζσκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ
ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα κηζζψκαηα. Δπηπξνζζέησο, ν ρεηξηζκφο ηνπ εμφδνπ
απφ κηζζψζεηο ελαξκνλίδεηαη γηα φιεο ηηο κηζζψζεηο ησλ κηζζσηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ εμφδνπ ζηηο
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ, θαηά ην ΓΙΞ 17 αληηθαζίζηαηαη κε έμνδν απφζβεζεο γηα
ηα κηζζσκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη έμνδν ηφθνπ επί ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ κίζζσζε. Ζ αλαγλψξηζε
ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απφ ηνπο κηζζσηέο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα νξηζκέλεο
βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο κηζζψζεηο θαζψο θαη κηζζψζεηο ρακειήο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Πχκθσλα κε ην
λέν πξφηππν κία κίζζσζε νξίδεηαη σο έλα ζπκβφιαην, ή κέξνο ζπκβνιαίνπ, πνπ εκπεξηθιείεη ην δηθαίσκα
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ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ην ππνθείκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ) γηα κία ρξνληθή πεξίνδν ζε
αληάιιαγκα ηηκήκαηνο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2010-2012 (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016)
Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα:
-Νξηζκφο ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο ζην ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
-Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο
επηρεηξήζεσλ»
-Ππλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ ηνκέσλ
πξνο αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»
-Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»
-Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 16
«Δλζψκαηα πάγηα»
-Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»
-Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 38 «Άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012-2014 (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2016, δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ)
Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2012-14 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα:
-Γηεπθξίλεζε ηνπ ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ
«δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή
ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή.
-Ξξνζζήθε ζην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεη
πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο –
Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο
ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 34.
-Γηεπθξίληζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» φηη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα
ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην
νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ.
-Γηεπθξίληζε ζην ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» ηεο έλλνηαο ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ
γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην
πξφηππν.
Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.

3. Θύξηεο Ινγηζηηθέο Αξρέο
Νη ινγηζηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο εμήο:
3.1. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
Ν Όκηινο είλαη κε εηζεγκέλνο ζην Σ.Α. θαη απνηειεί ζπγαηξηθή κε πνζνζηφ 97,08% ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο ε
νπνία βξίζθεηαη απφ ηηο 25/3/2013 ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο. Πχκθσλα κε νδεγίεο απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο
Διιάδνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο ηφζν νη
αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο φζν θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν
ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο ε νπνία ηηο ζπληάζζεη
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη είλαη δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ.
Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο απεηθνλίδνληαη ζε αμία θηήζεο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην.
3.2. Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα, ην επξψ, κε βάζε ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο ησλ εθάζηνηε ζπλαιιαγψλ. Ρα εθθξαζκέλα
ζε μέλν λφκηζκα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη
πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Γηα έλα κε
λνκηζκαηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, φπσο έλα ζηνηρείν πνπ έρεη ηαμηλνκεζεί ζην εκπνξηθφ
ραξηνθπιάθην, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
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3.3. Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
(α) Ραμηλόκεζε

Κέζα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ: Ζ θαηεγνξία απηή έρεη δχν
ππνθαηεγνξίεο: ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη απηά
πνπ απφ ηελ αξρή νξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ κεηαβνιήο ζηα απνηειέζκαηα. Έλα ζηνηρείν αλήθεη ζε
απηή ηελ θαηεγνξία εθφζνλ απνθηάηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο κεηαβνιέο
ησλ ηηκψλ ή θαζνξίδνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα
παξάγσγα πνπ δελ νξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο νχηε είλαη ππνδεηγκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο.

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο: είλαη ηα δάλεηα θαη νη πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ν Όκηινο ρνξεγψληαο
ρξήκαηα ζε έλαλ νθεηιέηε κε εμαίξεζε ηα πνζά εθείλα απφ ηα νπνία έρεη ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη
βξαρππξφζεζκν απνηέιεζκα.

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε: αθνξνχλ επελδχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη «δάλεηα θαη απαηηήζεηο» νχηε
θαηαρσξνχληαη ζην ραξηνθπιάθην «επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε», ή «επελδχζεηο γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε». Ξεξηιακβάλνληαη νκφινγα, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη κεηνρέο.
(β) Θαηαρώξεζε
Ν Όκηινο θαηαρσξεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε
θαη ηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεζκεχεηαη λα απνθηήζεη ηα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ. Απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία αλαγλσξίδνληαη ηπρφλ θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο
ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην θφζηνο
κεηαβηβαζζεί ζηνπο νθεηιέηεο.
(γ) Δπηκέηξεζε
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη αξρηθά ζε εχινγεο αμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ
ζπλαιιαγήο.
Κεηά απφ ηελ αξρηθή απνηίκεζε, φια ηα κέζα ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ έρνπλ
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ηα
νπνία απνηηκψληαη ζε ηηκέο θφζηνπο. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο θαη αθαηξνχκελσλ ησλ
δεκηψλ απνκείσζεο αμίαο.
Όιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην, ηα δάλεηα θαη
απαηηήζεηο θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο κεησκέλν κε ηηο δεκίεο απνκείσζεο αμίαο. Ρν αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πεξηιακβάλνληαη νη δηαθνξέο ππέξ
θαη ππφ ην άξηην θαη ηα έμνδα ζπλαιιαγήο θαη απνζβέλνληαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ηνπ κέζνπ.
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(δ) Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπο θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο, ρσξίο λα αθαηξνχληαη ηα έμνδα ζπλαιιαγήο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή, ε εχινγε αμία ηνπ κέζνπ ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ απνηίκεζεο ή κε ηελ
ηερληθή ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ.
Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο
ξνέο βαζίδνληαη ζηηο θαιχηεξεο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο φπνπ σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο νξίδεηαη ην επηηφθην
ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ελφο κέζνπ κε παξφκνηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο. Πε
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κνληέια απνηίκεζεο ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρεηηθέο
ηηκέο ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
Ζ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ ν Όκηινο ζα
εηζπξάμεη ή ζα πιεξψζεη γηα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ε ηξέρνπζα πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ.
(ε) Θέξδε θαη δεκίεο επί κεηαγελέζηεξεο επηκέηξεζεο
Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγή ζηελ εχινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Όηαλ ηα

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπιεζνχλ,

εηζπξαρζνχλ ή εθπνηεζνχλ κε άιινλ ηξφπν, ην ζπζζσξεκέλν θέξδνο ή δεκία πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα
θεθάιαηα κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγή ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξηθνχ
ραξηνθπιαθίνπ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
(ζη) Ξαύζε απεηθόληζεο
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν παχεη λα απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ απφ ηε ζηηγκή
πνπ

ν Όκηινο παχεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Απηφ γίλεηαη φηαλ πσιεζεί, ιήμεη ή φηαλ νη ηακεηαθέο εηζξνέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηφ κεηαβηβαζηνχλ ζε έλα αλεμάξηεην ηξίην κέξνο. Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε παχεη λα
απεηθνλίδεηαη κφιηο ε ππνρξέσζε εμνθιεζεί.
3.4. Ππκθσλίεο Δπαλαγνξάο
Ν Όκηινο πξνβαίλεη ζε αγνξέο (πσιήζεηο) ρξενγξάθσλ βάζεη ζπκθσληψλ επαλαπψιεζεο (επαλαγνξάο) ζε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην κέιινλ ζε ζηαζεξή ηηκή. Ρα ρξεφγξαθα πνπ αγνξάδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε
λα επαλαπσιεζνχλ ζην κέιινλ (reverse repos) δελ αλαγλσξίδνληαη σο επελδχζεηο. Ρα πνζά πνπ πιεξψλνληαη
γηα ηελ αγνξά αλαγλσξίδνληαη σο νθεηιέο ζε ηξάπεδεο ή πειάηεο. Νη απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο έρνληαο ελέρπξν ηνλ ηίηιν. Νη επελδχζεηο πνπ πσινχληαη βάζεη ζπκθσληψλ επαλαγνξάο
(repos) ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηηκψληαη αλάινγα κε ηελ
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ηαμηλφκεζή ηνπο. Νη εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε ησλ επελδχζεσλ εκθαλίδνληαη σο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο ή
πειάηεο.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο επαλαγνξάο αλαγλσξίδεηαη ζε δεδνπιεπκέλε
βάζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηφθνπο.
3.5. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη εμνπιηζκόο
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζε αμία θηήζεο ή ζην ηεθκαξηφ θφζηνο κεησκέλν κε ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο.
Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηελ επζεία κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ
παγίσλ. Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Ζ σθέιηκε δσή έρεη πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:
-

Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο

30 – 50 έηε

-

Δμνπιηζκφο θαη έπηπια

4 – 7 έηε

-

Απηνθίλεηα

9 – 10 έηε

Νη βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο σθέιηκεο
δσήο ηεο βειηίσζεο θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ εμεηάδεηαη θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαη αιιάδεη φπνηε θξηζεί αλαγθαίν. Νη
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε φπνηε ζπκβαίλεη θάπνην γεγνλφο ή ζε πεξίπησζε
πνπ ε αμία θηήζεο δελ ζεσξείηαη αλαθηήζηκε. Ζ αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη θαη' επζείαλ ζην αλαθηήζηκν
πνζφ εάλ ε αμία θηήζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ
αλαθηήζηκε αμία είλαη ε πςειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ηα ζρεηηθά
έμνδα θαη ηεο «αμίαο ζε ρξήζε».
Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ ηελ πψιεζε πξνθχπηνπλ σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη θαη
ηεο αμίαο απεηθφληζεο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Απηή ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.6. Δπελδπηηθά Αθίλεηα
Ν Όκηινο θαηεγνξηνπνηεί ηα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηα νπνία δηαθξαηεί κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε εζφδσλ απφ
ελνίθηα ή εζφδσλ απφ ηελ πψιεζή ηνπο σο «Δπελδπηηθά αθίλεηα. Ν Όκηινο ηα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο φπσο
απηέο θαζνξίδνληαη απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή αδηακθηζβήηεηνπ θχξνπο. Αξρηθά, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα
θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο απφθηεζήο ηνπο. Ζ δηαθχκαλζε
ζηηο εχινγεο αμίεο ησλ δηαθξαηνχκελσλ παγίσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
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3.7. Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Νκίινπ θαη απεηθνλίδνληαη ζε
αμίεο θηήζεο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Ζ απφζβεζε γίλεηαη κε ηελ επζεία κέζνδν ζηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη κεηαμχ 1 έσο 5 έηε.
3.8. Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Ρν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε εκεξνκελία ιήμεο
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, φπσο κεηξεηά, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ
Θεληξηθή ηξάπεδα θαη απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ρν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.
3.9. Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ
(α) Πηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο
Ν Όκηινο αμηνινγεί ζηελ εθάζηνηε εκεξνκελία αλαθνξάο εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα
απνκείσζε ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ζε κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη απνκεησκέλν εάλ, θαη κφλν εάλ, ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο σο
απνηέιεζκα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ γεγνλφησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ
ζηνηρείνπ (γεγνλφο απνκείσζεο) θαη ην γεγνλφο ηεο απνκείσζεο (ή ηα γεγνλφηα) ζα έρεη επίδξαζε ζηηο
κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζπξάμεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ εθφζνλ κπνξεί λα εθηηκεζεί αληίζηνηρα.
Ωο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ελφο ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο
πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Νκίινπ θαη αθνξνχλ ζηα αθφινπζα γεγνλφηα απνκείσζεο:
i. Έλαο νθεηιέηεο / δαλεηνιήπηεο βξίζθεηαη ζε δεηλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
ii. Ξαξαβίαζε ησλ φξσλ κίαο ζχκβαζεο κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ αζέηεζε πιεξσκήο
ρξενιπζίνπ ή ηφθσλ.
iii. Ζ έληαμε ηνπ πηζηνχρνπ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο κε επαρζέζηεξνπο
φξνπο γηα ηνλ Όκηιν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.
iv. Ζ ηζρπξή πηζαλφηεηα φηη ν πηζηνχρνο νδεχεη ζε πηψρεπζε ή ζα εληαρζεί ζε θαζεζηψο νηθνλνκηθήο
αλαδηάξζξσζεο.
v. Έιιεηςε ελεξγνχο αγνξάο γηα απηφ ην ζηνηρείν ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ.
vi. Δλδείμεηο φηη ππάξρεη κία ζεκαληηθή κείσζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ξνέο απφ νκάδα
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμία θηήζεο παξφηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ελδερφκελεο δεκίαο απφ ηελ απνκείσζε. Ρα ζηνηρεία απηά ελδεηθηηθά κπνξεί λα
αλαθέξνληαη ζε:


απξφνπηεο κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε πιεξσκήο πηζηνχρσλ ή νκάδσλ πηζηνχρσλ ή



νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζπληεινχλ ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ζπλφινπ.
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Ν Όκηινο αξρηθά αμηνινγεί εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο γηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο
ζεκαληηθνχ χςνπο θαηά πεξίπησζε ή ζπλνιηθά γηα απηά πνπ ην χςνο ηεο απαίηεζεο δελ ζεσξείηαη φηη είλαη
ζεκαληηθφ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο γηα ηηο αηνκηθά εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο δελ πξνθχπηεη
αληηθεηκεληθή έλδεημε δεκίαο ηφηε ηα ζηνηρεία απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδεο κε παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά. Νη πεξηπηψζεηο πνπ αμηνινγνχληαη ζε
αηνκηθφ επίπεδν θαη πξνθχπηεη δεκία απνκείσζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αμηνινγήζεηο ζε επίπεδν
ραξηνθπιαθίνπ.
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη πθίζηαηαη δεκία απνκείσζεο
γηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο ή γηα επελδχζεηο έσο ηελ ιήμε πνπ απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ε δεκία
απνκείσζεο πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθνπνηεκέλεο αμίαο ηεο απαίηεζεο, θαηά ηελ εμέηαζε,
κε ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο (κείνλ κειινληηθέο δεκίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ήδε
πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλεο ζηελ παξνχζα αμία κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ απεηθφληζεο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο θαη ε δεκία
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην δάλεην ή ε απαίηεζε ή ε επέλδπζε
θξαηνχκελε έσο ηελ ιήμε είλαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληηζηνηρεί ζην ηζρχνλ
πξαγκαηηθφ επηηφθην φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζχκβαζε. Ξξαθηηθά, ν Όκηινο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε δεκία
απνκείσζεο κε βάζε ηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ
ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη εχθνια.
Ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ
γηα ην νπνίν ππάξρεη εμαζθάιηζε αληαλαθιά ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ απφθηεζε
ηεο εμαζθάιηζεο κείνλ ηα έμνδα γηα ηελ απφθηεζε θαη πψιεζε ηεο εμαζθάιηζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε
απφθηεζε δελ κπνξεί λα γίλεη.
Όηαλ ε απνκείσζε εμεηάδεηαη ζπλνιηθά, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηαηάζζνληαη κε βάζε
νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. κε βάζε ηελ πηζησηηθή δηαβάζκηζε ηνπ Νκίινπ πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηελ εμαζθάιηζε, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηζηνξηθή ζπκπεξηθνξά, γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο,
ηνλ θιάδν θαη άιινπο παξάγνληεο). Ρα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ γηα νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πηζηνχρσλ γηα ηελ
πιεξσκή ησλ πνζψλ κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγνχληαη. Νη κειινληηθέο
ηακεηαθέο ξνέο ζε ραξηνθπιάθην ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά γηα απνκείσζε, γίλνληαη
κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ θαη ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία γηα δεκία απφ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξφκνηα ζηνηρεία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ην ραξηνθπιάθην.
Ρα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ πηζησηηθή απψιεηα, πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα πξαγκαηηθά δεδνκέλα
ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ε επίπησζε απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο πνπ δελ επεξέαζαλ ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζησηηθήο απψιεηαο ψζηε λα αθαηξεζνχλ νη
επηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππήξραλ ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη δελ ηζρχνπλ ηψξα.
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Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ ξνψλ
αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Όκηιν πξνθεηκέλνπ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα δεκία θαη ηεο
πξαγκαηηθήο δεκίαο λα αλαπξνζαξκνζζνχλ. Όηαλ έλα δάλεην δελ ζεσξείηαη εηζπξάμηκν. ηφηε δηαγξάθεηαη
έλαληη ηεο πξφβιεςεο. Ζ δηαγξαθή γίλεηαη αθνχ νινθιεξσζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο θαη
πξνζδηνξηζζεί ην πνζφ ηεο δηαγξαθήο. Ρπρφλ αλαθηήζεηο ζην κέιινλ απφ πνζά πνπ έρνπλ δηαγξαθεί
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Αλ ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο κεηαγελέζηεξα κεησζεί θαη ε κείσζε κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε έλα γεγνλφο
πνπ έγηλε κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνκείσζεο. ηφηε ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζζεθε σο δεκία απνκείσζεο
αληηινγίδεηαη έλαληη ηεο πξφβιεςεο. Ν αληηινγηζκφο γίλεηαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
(β) Πηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εύινγεο αμίεο
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ν Όκηινο εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ελφο
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο νκάδαο ζηνηρεηψλ ελεξγεηηθνχ. Έλδεημε γηα απνκείσζε ζε κεηνρέο πνπ
ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή θαη ζπλερφκελε κείσζε ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπ ηίηινπ ζε ζρέζε κε ηελ αμία θηήζεο. Δάλ ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, νη ζπζζσξεκέλεο δεκίεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ζηνηρείσλ πνπ ηζνχληαη
κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ηπρφλ πξνεγνχκελεο απνκεηψζεηο
κεηαθέξνληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα. Νη δεκίεο απνκείσζεο ησλ κεηνρψλ πνπ
αλαγλσξίζζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηινγίδνληαη. Δάλ κεηαγελέζηεξα, ε εχινγε αμία ελφο πηζησηηθνχ
ηίηινπ πνπ ηαμηλνκείηαη σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε απμεζεί θαη ε αχμεζε κπνξεί λα ζρεηηζζεί κε έλα γεγνλφο
πνπ ζπλέβε κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα, ηφηε ε δεκία απνκείσζεο
αληηινγίδεηαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
3.10.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ππνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο πξνο πειάηεο.
3.11.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Δγγπήζεηο

Σξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο (εγγπεηηθέο επηζηνιέο) είλαη ζπκβάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ν Όκηινο
αλαιακβάλεη λα απνδεκηψζεη ηνλ θάηνρν γηα ηε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα ππνζηεί επεηδή ν πξσηνθεηιέηεο δελ ζα
εμππεξεηήζεη εκπξφζεζκα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Νη πξνκήζεηεο απφ ζπκβάζεηο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξέσζε
(ζεσξείηαη σο ε εχινγε αμία ηεο ππνρξέσζεο) θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηαδηαθά θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο.
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Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ν Όκηινο εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα
θαηαπέζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή σο ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο
παξνχζαο αμίαο ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί θαη ηνπ αλαπφζβεζηνπ πνζνχ ησλ εηζπξαρζέλησλ
πξνκεζεηψλ.
Νη ππνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο.
3.12.

Ξαξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δεδνπιεπκέλεο. Ξαξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο βαζηδφκελεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη ζηελ θεξδνθνξία
ηνπ Νκίινπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ ν Όκηινο έρεη αλαιάβεη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ
ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα πξνβεί πξνο ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο.
Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ
εθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ζπληάμεηο θαη άιιεο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο
κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Νη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ γηα παξνρέο
ζπληαμηνδφηεζεο αθνξνχλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ.

i)

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ

Ρα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο (π.ρ.
Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Νκίινπ ζε
πεξίπησζε πνπ ην Θξαηηθφ Ρακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ζχληαμε ζηνλ αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε ηνπ
εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Ρακεία. Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηνλ
Όκηιν ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο
εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, ελψ νη δεδνπιεπκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο.

ii) Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν
απφ ηελ ππεξεζία (βάζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο), ζην νπνίν νη παξνρέο θαζνξίδνληαη κε βάζε νηθνλνκηθέο
θαη δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο. Νη πην ζεκαληηθέο παξαδνρέο, κεηαμχ άιισλ, είλαη ε ειηθία, ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, νη δείθηεο πξνζδφθηκεο δσήο, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ν ξπζκφο αχμεζεο
απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ. Πηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ππνρξέσζεο είλαη ίζε κε ηελ
παξνχζα αμία ησλ θαζνξηζκέλσλ πιεξσηέσλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κεησκέλεο θαηά ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ην ζρεηηθφ έμνδν ππνινγίδνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην
αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).
Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο
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εθξνέο κε ην επηηφθην πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζην ίδην λφκηζκα κε
εθείλν ηεο ππνρξέσζεο θαη κε δηάξθεηα αλάινγε ηεο ππνρξέσζεο, ή κε ην επηηφθην πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ
θίλδπλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξέσζεο, φπνπ ην βάζνο αγνξάο γηα ηέηνηα νκφινγα θξίλεηαη αλεπαξθέο. Ρν
θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ησλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο
πξνζσπηθνχ. Ζ θαζαξή ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ)
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλακέηξεζε,
λα αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, ρσξίο λα επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξα κεηαθνξά ηνπο
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο: Νη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάιινληαη
φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ν Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο
παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα
ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο.
3.13.

Ξξνβιέςεηο

Ν Όκηινο δηελεξγεί πξνβιέςεηο θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο φηαλ πηζαλνινγείηαη ε εθξνή πφξσλ γηα κηα
ελδερφκελε ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε ηεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη φηαλ ην πνζφ ηεο
ελδερφκελεο απηήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αληηθεηκεληθά. Νη πξνβιέςεηο ιακβάλνπλ ππφςε θαη
ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο.
3.14.

Ππκςεθηζκόο

Ν ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ θαζαξνχ
πνζνχ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λφκηκν δηθαίσκα γηα
ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαρσξεκέλσλ πνζψλ θαη ππάξρεη πξφζεζε είηε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηφζν ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο ππνρξέσζεο. Ν ζπκςεθηζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ
επηηξέπεηαη αλ απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπλνιηθήο εγγξαθήο.
3.15.

Κηζζώζεηο

Ν Όκηινο σο Κηζζσηήο: Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο
θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη
πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ
εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ν Όκηινο σο εθκηζζσηήο: Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλακελφκελεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο
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αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο)
αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
3.16.

Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο

Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε δεδνπιεπκέλε
βάζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ην αληίζηνηρν θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ
κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνο ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ απφ ηφθνπο
θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ξξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην νπνίν πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο
εθηηκψκελεο

κειινληηθέο

πιεξσκέο

ή

εηζπξάμεηο

θαζ’

φιε

ηελ

πξνζδνθψκελε

δηάξθεηα

ηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Ρα έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο πεξηιακβάλνπλ ηα ηνθνκεξίδηα απφ ρξεφγξαθα
ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ θαη ησλ
ηνπνζεηήζεσλ, ηνπο ηφθνπο ησλ παξαγψγσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ δαλείσλ θαη
ηελ απφζβεζε πνζψλ ππέξ ή ππφ ην άξηην (premium/ discount) ησλ ρξενγξάθσλ.
Όηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα απφ νκνεηδή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ππνηηκεζνχλ σο απνηέιεζκα απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ηα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη
εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα
ην ζθνπφ ηεο κέηξεζεο ηεο δεκηάο απνκείσζεο.
3.17.

Ξξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα

Νη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο εθηφο αλ απνηεινχλ
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
3.18.

Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ

Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ εθπνηήζεηο θαη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ πξνο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ.
3.19.

Έζνδα από κεξίζκαηα

Ρα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ
εγθξίλεηαη ην κέξηζκα.
3.20.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.
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Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ
εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο
επηβάξπλζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ζην ινγηζηηθφ
απνηέιεζκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
ρξήζεο θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο
λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν
θέξδνο γηα ην έηνο.
Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ
ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί
ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο ρξήζε.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε.
Νη δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αθνξνχλ ζε πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ
θαηαινγίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ιφγσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο
ηνπ Νκίινπ ζην πιαίζην ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
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3.21.

Κεηνρηθό θεθάιαην

(α) Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ
Ρα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδνληαη θαζαξά απφ θφξνπο θαη εηζπξάμεηο θαη
αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
(β) Κεξίζκαηα κεηνρώλ
Ρα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ
Νκίινπ.
3.22.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

Ρνκέαο ζεσξείηαη κηα μερσξηζηή κνλάδα ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
(επηρεηξεζηαθφο ηνκέαο) ή πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (γεσγξαθηθφο
ηνκέαο) πνπ ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο
άιισλ ηνκέσλ. Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα. Ρν δίθηπφ ηεο αξηζκεί 4 θαηαζηήκαηα. Ρα
έζνδα ηεο πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα.
4. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Νκίινπ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ
επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα, νη νπνίεο, θάησ απφ ηηο
παξνχζεο ζπλζήθεο. Νη εθηηκήζεηο απηέο εμ’ νξηζκνχ ζπάληα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηα
νπνία πξνθχπηνπλ. Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο
πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε
νηθνλνκηθή πεξίνδν έρνπλ σο εμήο:

Α. Ξξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνύο θηλδύλνπο
Ν Όκηινο ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο φηη κηα απαίηεζε ή νκάδα απαηηήζεσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο,
ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο απαίηεζεο ή ηεο νκάδαο απαηηήζεσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα
απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ.
Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζε κεκνλσκέλε βάζε ε πξφβιεςε απνκείσζεο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο
Γηνίθεζεο γηα ηελ παξνχζα αμία ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ δαλείνπ απφ ηνλ νθεηιέηε θαη απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ηπρφλ θαιπκκάησλ. πνινγίδνληαο απηέο ηηο ξνέο, ε
Γηνίθεζε θάλεη εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ηελ πηζαλφηεηα
δηαθαλνληζκνχ θαη ηελ θαζαξή αμία ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ θαη εγγπήζεσλ.
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Αλαθνξηθά κε ηα δάλεηα πνπ ειέγρνληαη ζε ζπιινγηθή βάζε, ε απαηηνχκελε πξφβιεςε εμαξηάηαη απφ
εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θάζε νκάδαο δαλείσλ, ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο
αγνξάο, ηνπο ελδνγελείο θηλδχλνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Νη απαηηνχκελνη παξάκεηξνη θαζνξίδνληαη κε βάζε
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Νη εθηηκήζεηο, νη παξαδνρέο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα
κεηψλνπλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ γηα δεκηέο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεκηψλ απφ ηελ
αδπλακία είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ.

Β. Αλαθηεζηκόηεηα αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ

Ο Όμιλοσ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζην βαζκφ πνπ εθηηκάηαη ε χπαξμε
κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηθαλψλ λα ζπκςεθίζνπλ ηηο πθηζηάκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη ηηο
εθπηπηφκελεο

θνξνινγηθά

πξνζσξηλέο

δηαθνξέο.

Ζ

εθηίκεζε

έγηλε

βάζεη

ηνπ

επηθαηξνπνηεκέλνπ

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Νκίινπ ην νπνίν πξνβιέπεη, πέξαλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη επελδπηηθψλ
εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ Νκίινπ γηα ζπληεξεηηθή θαη επηιεθηηθή επέθηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ρνξεγήζεσλ ηεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή πίζηε.

Γ. Δθηίκεζε ηεο «εύινγεο αμίαο» ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Ζ πιένλ θαηάιιειε έλδεημε ηεο «εχινγεο αμίαο» είλαη νη ηξέρνπζεο αμίεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ελεξγή αγνξά γηα
ζπλαθή κηζζσηήξηα αιιά θαη ινηπά ζπκβφιαηα. Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ Ν
Όκηινο πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κέζα απφ έλα εχξνο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ «επιφγσλ αμηψλ» βαζηδφκελε θαη
ζε κειέηεο αλεμάξηεησλ εμσηεξηθψλ εθηηκεηψλ. Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί παξαδνρέο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν
βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Νη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «εχινγεο αμίαο»
είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ελνηθίσλ, πξνζδνθψκελα κειινληηθά ελνίθηα ζηελ
αγνξά, θελέο πεξίνδνη, ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη θαηάιιεια πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. Απηέο νη
εθηηκήζεηο ζπγθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά, κε πξαγκαηνπνηεζείζεο
ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε εθείλεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αγνξά.

Γ. Απνκείσζε ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ αθηλήησλ
Ζ Γηνίθεζε εθηίκεζε, βάζεη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Νκίινπ ην νπνίν έιαβε ππφςε
ηνπ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ
ηνπ Νκίινπ, πσο ε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο δελ ήηαλ αλαθηήζηκε. Πηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο αλαθηήζηκε ηηκή νξίζηεθε ε εχινγε αμία κεησκέλε κε ην θφζηνο δηάζεζεο ή
εθπνίεζεο, αθνχ ήηαλ ςειφηεξε απφ ηελ αμίαο ρξήζεο ηνπο.
5. Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θηλδύλσλ
Όπσο θάζε άιινο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο. Απηνί παξαθνινπζνχληαη
ζπλερψο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ. Ζ θχζε ησλ
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θηλδχλσλ απηψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπο επεμεγνχληαη πην θάησ. Δπηπιένλ παξαηίζεηαη
νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έθηαζεο θαη ηεο θχζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
πνπ αληηκεησπίδεη Ν Όκηινο κε αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
5.1. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκίαο ιφγσ ελδερφκελεο αδπλακίαο ή απξνζπκίαο ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα θεθαιαίσλ θαη
θέξδνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιηζε κηαο πεηζαξρεκέλεο
θνπιηνχξαο, δηαθάλεηαο θαη ιεινγηζκέλεο αλάιεςεο θηλδχλσλ, βαζηζκέλε ζε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο
πξαθηηθέο.
Γηαρείξηζε Ξηζησηηθνύ Θηλδύλνπ
Νη κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ην εθάζηνηε
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Νη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαζεσξνχληαη εηεζίσο ή νπνηεδήπνηε
θξηζεί απαξαίηεην θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ θαη κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο
θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ Νκίινπ.
Νη δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνκέσλ θαη ππνηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο,
παξέρνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο.
Έρνληαο

σο

γλψκνλα

ηελ

ειαρηζηνπνίεζε

ηνπ

πηζησηηθνχ

θηλδχλνπ,

έρνπλ

θαζνξηζηεί

φξηα

αληηζπκβαιινκέλσλ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ, ηηο
πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ην
είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
θάζε πηζηνχρνπ, απηή πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνλ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.
Ξαξάιιεια, έρνπλ ζεζπηζηεί φξηα εγθξίζεσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη έρνπλ δηαρσξηζηεί θαζήθνληα ζηε
δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο γηα δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ λέσλ θαη
πθηζηάκελσλ δαλεηνδνηήζεσλ.
Θαηά ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία, εμεηάδεηαη ν ζπλνιηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα θάζε αληηζπκβαιιφκελν ή
νκάδα αληηζπκβαιινκέλσλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπλαζξνίδνληαη ηα πηζησηηθά φξηα πνπ έρνπλ
εγθξηζεί απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα φξηα, γίλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. Ξαξάιιεια, νπνηαδήπνηε
ζπγθέληξσζε αλαιχεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελσλ
κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπγθεληξψζεσλ, νχησο ψζηε απηά λα ζπλάδνπλ κε ηα εθάζηνηε φξηα
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ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Ππγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε επίπεδν ηνκέα
νηθνλνκίαο, αληηζπκβαιιφκελν ή νκάδα αληηζπκβαιινκέλσλ, ρψξα, λφκηζκα θαη είδνο εμαζθάιηζεο. Δηδηθά γηα
ηνπο Ηδηψηεο, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ
γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ αλαιχζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αλαιχζεηο εζνδείαο (vintage
analysis) θαη νη αλαιχζεηο ησλ πνζνζηψλ κεηαθχιεζεο (flow rate analysis).
Ζ εμηζνξξφπεζε ηεο ζρέζεο θέξδνπο-θηλδχλνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλερηδφκελε θεξδνθνξία ηνπ
Νκίινπ. Ζ ζρέζε απηή αλαιχεηαη ζε επίπεδν πειάηε θαη πξντφληνο κέζσ ζπζηήκαηνο επηκέηξεζεο
επηθεξδφηεηαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ζπλδπάδεη ηνλ
αλαιακβαλφκελν θίλδπλν κε ηελ αλακελφκελε θεξδνθνξία.
Ξαξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγείηαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ
αθξαία αιιά εθηθηά ζελάξηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηνδνηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηα δηαζέζηκα θεθάιαηα
κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξνζνκνηψζεσλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing).
Ππζηήκαηα εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο
Νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: θεληξηθέο θπβεξλήζεηο (γηα αγνξά θαη δηαθξάηεζε νκνιφγσλ),
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κεγάιεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα.
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θπβεξλήζεσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απηή αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα,
θάησ απφ ηνπο ππφηηηινπο «Θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδψλ» θαη «Θίλδπλνο ρψξαο».
Ρα θπζηθά πξφζσπα αμηνινγνχληαη βάζεη δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο. Ρν πξψην
ζχζηεκα (behavioral credit scoring) αθνξά πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο
ηνπ πειάηε θαη ηελ ελ γέλεη ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Όκηιν, ελψ ην δεχηεξν ζχζηεκα (application credit
scoring), ζηεξίδεηαη ηφζν ζε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία (π.ρ.
εηζφδεκα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηζδηάζηαην ζχζηεκα
ηαμηλφκεζεο ηνπ θίλδπλνπ. Ζ πξψηε δηάζηαζε αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
πηζηνχρνπ ζε δέθα βαζκίδεο κε βάζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα, θαζνξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ζ βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηα ηε θχζε θαη ην κέγεζνο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζηνχρνπ.
Ωο δεχηεξε δηάζηαζε αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηείηαη ην αλεμάξηεην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο θαη επάξθεηαο εμαζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαο ηελ αλακελφκελε δεκηά ζε πεξίπησζε
αζέηεζεο ζε κία δεθαβάζκηα θιίκαθα.
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Ν βαζκφο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πειάηε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ βαζκφ ηεο επάξθεηαο
ησλ εμαζθαιίζεσλ (δειαδή ηνλ αλεμαζθάιηζην θίλδπλν) θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πηζησηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νξίσλ. Δηδηθφηεξα, ε θαηαλνκή ηνπ βαζκνχ πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηνλ εζσηεξηθφ ππνινγηζκφ
πηζαλνηήησλ αζέηεζεο ππνρξέσζεο αιιά θαη γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε δπζκελψλ κεηαηνπίζεσλ ζηηο
δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο πνηφηεηαο/θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ
ζηξαηεγηθψλ πξνο αληηζηάζκηζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ.
Ξηζησηηθή δηαβάζκηζε δαλείσλ θαη πξνθαηαβνιώλ ζε πειάηεο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ θαζψο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε γηα θάζε θαηεγνξία εζσηεξηθήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ Νκίινπ.

31ε Γεθεκβξίνπ 2015
Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο
ζε πειάηεο %
Θαηεγνξία δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν

80,79%
0,00%
19,21%
100,00%

Ξξόβιεςε γηα
απνκείσζε
δαλείσλ %
0,00%
0,00%
77,94%
14,98%

31ε Γεθεκβξίνπ 2014
Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο
ζε πειάηεο %
83,77%
0,00%
16,23%
100,00%

Ξξόβιεςε γηα
απνκείσζε
δαλείσλ %
0,00%
0,00%
77,36%
12,55%

Κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν πξηλ από δνζείζεο εμαζθαιίζεηο θαη άιιεο πηζησηηθέο
αλαβαζκίζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη
ππφςε νη εμαζθαιίζεηο ή άιιεο πηζησηηθέο αλαβαζκίζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, ε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηζνχηαη κε ηε
ινγηζηηθή ηνπο αμία.
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Κέγηζηε Έθζεζε
2015

Ξνζά ζε Δπξψ '000

2014

Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν από ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ:
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο)
Γάλεηα ζε ηδηψηεο
Γάλεηα ζε ζε επηρεηξήζεηο:
Κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί
Κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Πύλνιν Πηνηρείσλ Ηζνινγηζκνύ
Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν από ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
Πύλνιν

44.407
196
0

22.589
137
58.083

8.083

12.222

2.904
0
31.218

811
0
26.330

86.809

120.171

1.621

1.523

88.429

121.694

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ.

Ξνζα ζε Δπξψ '000

31ε Γεθεκβξίνπ 2015
Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο
ζε πειάηεο

Κε θαζπζηεξεκέλα ή απνκεησκέλα (α)
Πε θαζπζηέξεζε αιιά κε απνκεησκέλα (β)
Απνκεησκέλα (γ)
Γάλεηα πξν πξνβιέςεσλ
Ξξφβιεςε γηα απνκείσζε
Γάλεηα κεηά από πξνβιέςεηο

31ε Γεθεκβξίνπ 2014

Απαηηήζεηο θαηά
πηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ

Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο ζε
πειάηεο

Απαηηήζεηο θαηά
πηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ

10.439
0
2.483
12.922

44.407
0
0
44.407

12.485
0
2.419
14.904

22.589
0
0
22.589

(1.935)

0

(1.871)

0

10.987

44.407

13.033

22.589

(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη απνκείσζε
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα δάλεηα ηνπ Νκίινπ πνπ δελ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε ή ζε απνκείσζε, γηα
θάζε θαηεγνξία εζσηεξηθήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο.
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Ηδηώηεο

Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο
Δπηρεηξήζεηο
Κεγάιεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνί

Ξνζά ζε Δπξψ '000

Απαηηήζεηο
θαηά
πηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ

Πύλνιν

Κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο

2015
Θαηεγνξία πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν

8.346
0
0
8.346

2.093
0
0
2.093

0
0
0
0

10.439
0
0
10.439

44.407
0
0
44.407

2014
Θαηεγνξία πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν

12.485
0
0
12.485

0
0
0
0

0
0
0
0

12.485
0
0
12.485

22.589
0
0
22.589

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε αιιά ρσξίο απνκείσζε
Γελ πθίζηαληαη δάλεηα πνπ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε αιιά ρσξίο απνκείσζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο.
(γ) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αμίαο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, φπνπ ε αμηνιφγεζε γηα
απνκείσζε έγηλε ζε αηνκηθή βάζε, θαζψο θαη ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί,
γηα θάζε θαηεγνξία. Ρα δάλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πέξαλ
ησλ 90 εκεξψλ θαη ηαμηλνκνχληαη σο κε εμππεξεηνχκελα.
Δπηρεηξήζεηο

Ξνζά ζε Δπξψ '000

Κεγάιεο
επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνί

Ηδηώηεο

Πύλνιν

Κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο

2015
Γάλεηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε αηνκηθή βάζε σο απνκεησκέλα

0

2.483

0

2.483

Δχινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

0

725

0

725

Γάλεηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε αηνκηθή βάζε σο απνκεησκέλα

0

2.419

0

2.419

Δχινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

0

370

0

370

2014

Θίλδπλνο αληηζπκβαιιόκελσλ ηξαπεδώλ
Ν Όκηινο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο απψιεηαο θεθαιαίσλ εμαηηίαο ηεο πηζαλήο κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο πξνο
απηφλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ. Γηακέζνπ ησλ
θαζεκεξηλψλ ηεο εξγαζηψλ, ν Όκηινο ζπλαιιάζζεηαη κε άιιεο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο.
Γηεμάγνληαο απηέο ηηο ζπλαιιαγέο ν Όκηινο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη θεθάιαηα ιφγσ ηεο πηζαλήο κε
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έγθαηξεο

απνπιεξσκήο

πξνο

ηνλ

Όκηιν

ησλ

πθηζηάκελσλ

θαη

ελδερφκελσλ

ππνρξεψζεσλ

ησλ

αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ.
Ρα φξηα αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ αληαλαθινχλ ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη απνδεθηφο θαη
κεηέπεηηα θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο πεξεζίεο Μέλνπ Ππλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ ή θαη ζε άιιεο
ππεξεζίεο πνπ ππάξρεη απηφο ν θίλδπλνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ φγθν εξγαζηψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο.
Πε γεληθέο γξακκέο ηα κέγηζηα φξηα θαζνξίδνληαη απφ κνληέια αμηνιφγεζεο ηξαπεδψλ θαζψο θαη απφ ηηο
νδεγίεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ.
Ζ απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο
ηξαπεδψλ

θαη

άιισλ

ρξεκαηνδνηηθψλ

νξγαληζκψλ

(Scoring

Model).

Ρν

κνληέιν

αμηνινγεί

θάζε

αληηζπκβαιιφκελν αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά πνζνηηθά αιιά θαη ηα κε νηθνλνκηθά πνηνηηθά ηνπ θξηηήξηα.
Όζνλ αθνξά ηα πνζνηηθά θξηηήξηα (θεθαιαηνπρηθή επάξθεηα, θεξδνθνξία, ξεπζηφηεηα, θιπ) νη ηξάπεδεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί αμηνινγνχληαη κε βάζε δηάθνξνπο αξηζκνδείθηεο. Ρα πνηνηηθά θξηηήξηα
(πξνεγνχκελε θαιή ζπλεξγαζία, αμηνιφγεζε δηνίθεζεο, θιπ) παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ
ιεηηνπξγνχ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ρν φξην πνπ δίλεηαη ζε θάζε αληηζπκβαιιφκελν ρσξίδεηαη ζε ππφ-φξηα θαιχπηνληαο ηηο ηνπνζεηήζεηο, ηηο
επελδχζεηο, ηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο φπσο επίζεο θαη θαζεκεξηλφ φξην εθθαζάξηζεο. Νη πξαγκαηηθέο
ζέζεηο ειέγρνληαη έλαληη ησλ νξίσλ θαζεκεξηλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Θίλδπλνο ρώξαο
Ν Όκηινο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη θεθάιαηα εμαηηίαο ησλ πηζαλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ
γεγνλφησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα φπνπ ηα θεθάιαηα ή ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ Νκίινπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ή
επελδπζεί κε δηάθνξεο ηνπηθέο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο.
Όιεο νη ρψξεο αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο θαη
ηνλ βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο (Moody’s, Standard &
Poor’s). Νη πξαγκαηηθέο ζέζεηο αλά ρψξα ειέγρνληαη έλαληη ησλ νξίσλ ηνπο θαζεκεξηλά. Ζ αλαζεψξεζε ησλ
νξίσλ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο θαη ρακειφηεξν
δείθηε θεξεγγπφηεηαο λα ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε θαη ζπρλφηεξε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε, φπνπ θξίλεηαη
ζθφπηκν.
5.2. Θίλδπλνο Αγνξάο
Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δεκίαο ζηα δηάθνξα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ
ιφγσ αληίζεηεο θίλεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ ραξηνθπιάθηα.
Ρέηνηα ραξηνθπιάθηα, είλαη ηα ραξηνθπιάθηα ησλ κεηνρψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, ησλ επηηνθίσλ, ησλ
εκπνξεπκάησλ, ησλ λνκηζκάησλ θιπ.
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Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο, ζην ρψξν ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ην
βαζηθφ ραξηνθπιάθην ηεο, πνπ ελέρεη θίλδπλν αγνξάο, είλαη απηφ ησλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ επί κεηνρψλ
θαη δεηθηψλ (Equities/Equity and Index Derivatives Book) εηζεγκέλσλ, θπξίσο, ζην Διιεληθφ Σξεκαηηζηήξην.
Ζ Δπηηξνπή Θηλδχλνπ Αγνξάο Νκίινπ (ΔΘΑΝΝ), εγθξίλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Θηλδχλνπ αγνξάο θαη
έρεη θαζνξίζεη ηα ζρεηηθά φξηα αλάιεςεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ αλά πξντφλ θαη ραξηνθπιάθην. Ρα ελ ιφγσ
φξηα παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά θαη αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν,
κεηαβάιινληαη δε, αλ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
αγνξάο.
Ζ ΔΘΑΝ έρεη επίζεο ηελ επζχλε ηεο έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ γηα ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, εθδφηε
θαη ρψξαο κεηά απφ πξφηαζε ηεο κνλάδαο Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ Αγνξάο (ΓΘΑ) βαζηζκέλε ζε εζσηεξηθέο ή/
θαη εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο.
Ζ κέηξεζε, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ Αγνξάο έρεη αλαηεζεί ζηε κνλάδα ΓΘΑ ηεο Ιατθήο
Ρξάπεδαο ππνθαηάζηεκα Διιάδνο, ε νπνία, ζε εκεξήζηα βάζε, πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
ελ ιφγσ θηλδχλσλ γηα φια ηα επί κέξνπο ραξηνθπιάθηα.
Νη κεηξήζεηο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο εθηεινχληαη κε δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο κέηξεζεο, φπσο είλαη ε
κέηξεζε ηεο «Αμίαο ζε Θίλδπλν» (Value At Risk - VaR). Ζ κέηξεζε ηεο Αμίαο ζε Θίλδπλν πξνζδηνξίδεη ηε
κέγηζηε δπλεηηθή δεκηά ελφο ραξηνθπιαθίνπ γηα ρξνληθφ νξίδνληα κηαο εκέξαο

κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο

(Confidence Level) 99% κε ηε κέζνδν δηαθχκαλζεο ζπλδηαθχκαλζεο (variance-covariance). Νη κεηξήζεηο
θαιχπηνπλ φια ηα εκπνξηθά θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ.
Ν θίλδπλνο αγνξάο, ζε φξνπο VaR, ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, θαηά ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ 2015, αλεξρφηαλ ζην
πνζφ ησλ Δπξψ 221,15 ρηι., φπσο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

1,99

3,45

41,88

9,24

Θίλδπλνο Αγνξάο Σαξηνθπιαθίνπ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Ξξνηφλησλ

217,17

15,73

Κείσζε ιφγσ ζπζρέηηζεο

-39,89

-13,12

221,15

15,30

Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ Σαξηνθπιαθίνπ Νκνιφγσλ

Πύλνιν (Net Market Risk)

Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ, ν θίλδπλνο αγνξάο ησλ ραξηνθπιαθίσλ παξαθνινπζείηαη απφ κία ζεηξά
πξφζζεησλ νξίσλ, φπσο ηνπ κεγίζηνπ νξίνπ αλνηθηήο ζέζεο γηα θάζε πξντφλ θαη νξίσλ stop-loss γηα θάζε
ραξηνθπιάθην.
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Ρέινο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη νπσζδήπνηε ζην ηέινο εθάζηνπ ηξηκήλνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη γηα
ηνλ θίλδπλν αγνξάο κεηξήζεηο δηαθφξσλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ γηα ηνλ θίλδπλν
αγνξάο κε ζθνπφ αθ’ ελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ θαη αθ’ εηέξνπ ηελ
ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε έλα απφ ηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο.
5.3. Θίλδπλνο Δπηηνθίσλ
Ν θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν Όκηινο λα κεησζεί ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ θαη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. Ν θίλδπλνο
επηηνθίσλ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ ή ηεο ιήμεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, εληφο θαη εθηφο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Σξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε κεζνδνινγία ηνπ Static Repricing Gap πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε έθζεζε ζηνλ
θίλδπλν επηηνθίσλ ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην. Ζ κεζνδνινγία ηνπ Static
Repricing Gap ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επαηζζεζίαο φισλ ησλ ηξερνπζψλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ (ζηνηρεία εληφο θαη εθηφο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο).
Κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γίλεηαη θαηαλνκή ησλ επηηνθηαθά επαίζζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ ζε ρξνληθέο δψλεο ιεθηφηεηαο γηα θάζε λφκηζκα αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα κέρξη
ηε ιήμε ηνπο γηα ηα ζηνηρεία ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ή ηελ επφκελε πεξίνδν επαλαηηκνιφγεζεο γηα ηα ζηνηρεία
θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ θαη ππνινγίδεηαη ην επηηνθηαθφ άλνηγκα, ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ γηα θάζε πεξίνδν.
Νη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ. Πηνπο πίλαθεο
παξνπζηάδνληαη ζε ινγηζηηθή αμία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαηεγνξηνπνηεκέλα
κε βάζε ηελ εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ γηα ηα ζηνηρεία θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ή ηελ
εκεξνκελία ιήμεο γηα ηα ζηνηρεία ζηαζεξνχ επηηνθίνπ.
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Θίλδπλνο Δπηηνθίσλ
Ξνζά ζε Δπξψ '000

Έσο 1 κήλα

1-3 κήλεο

3-12 κήλεο

Άηνθα

Πύλνιν

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015
Δλεξγ εηηθό
Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

11.818

0

0

Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

44.407

0

0

0

Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά απφ πξνβιέςεηο)

10.979

Σαξηνθπιάθην δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ
Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

Σξεφγξαθα Δκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ

Πύλνιν ελεξγ εηηθνύ

1.328

13.146

0

0

44.407

0

35.011

35.011

8

0

0

10.987

1.312

0

0

8.064

9.375

7.468

0

0

39.556

47.024

75.984

8

0

83.959

159.951

Ξαζεηηθό
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα

14.038

0

0

0

14.038

πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο

33.104

4.308

0

0

37.412

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

0

0

0

23.481

23.481

Ξξνβιέςεηο

0

0

0

1.513

1.513

Πύλνιν Ξαζεηηθνύ

47.142

4.308

0

24.994

76.445

Ππλνιηθό Άλνηγ κα Δπηηνθηαθνύ θηλδύλνπ

28.841

(4.299)

0

58.965

83.507

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

65.321

127

0

92.247

157.695

Πχλνιν παζεηηθνχ

51.165

7.370

5.862

9.754

74.150

14.157

(7.243)

(5.862)

82.493

83.544

Θαζαξή ζέζε ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ-παζεηηθνύ

Δπηπιένλ, ν Όκηινο, σο κέγεζνο εθηίκεζεο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδεη ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζην
εηήζην επηηνθηαθφ απνηέιεζκα απφ κηα παξάιιειε κεηαβνιή ηεο θακπχιεο ησλ επηηνθίσλ ζε φια ηα
λνκίζκαηα
5.4. Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν θίλδπλνο απφ
ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα πξνέξρεηαη απφ κηα αλνηρηή ζέζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ε νπνία εθζέηεη ηνλ Όκηιν
ζε αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηηκέο ησλ λνκηζκάησλ. Απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλ
δηαηεξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε έλα λφκηζκα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ππνρξεψζεηο ζε άιιν λφκηζκα, ή
απφ ζπκβάζεηο άκεζεο ή πξνζεζκηαθήο παξάδνζεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, είηε αθφκα απφ παξάγσγα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσλ.
Νη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Πηνπο πίλαθεο
παξνπζηάδνληαη ζε ινγηζηηθή αμία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαηεγνξηνπνηεκέλα
αλά λφκηζκα.
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Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο
Πνζά ζε Επξώ '000

EUR

USD

GBP

CHF

Ινηπά
Λνκίζκαηα

JPY

ύλνιν

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015
Θίλδπλνο ζπλαιιάγ καηνο ζηνηρείσλ Δλεξγ εηηθνύ
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα

12.962

172

11

1

0

0

13.146

Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ

40.995

2.080

194

263

103

773

44.407

Φξεόγξαθα Εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ

34.018

993

0

0

0

0

35.011

196

0

0

0

0

0

196

10.964

1

3

19

0

0

10.987

9.375

0

0

0

0

0

9.375

378

0

0

0

0

0

378

9.902

0

0

0

0

0

9.902

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Δάλεηα θαη ινηπέο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο)
Φαξηνθπιάθην δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ύλνιν Δλεξγ εηηθνύ

36.099

364

84

0

0

0

36.548

154.890

3.610

292

283

103

773

159.951

Θίλδπλνο ζπλαιιάγ καηνο Παζεηηθνύ
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία

3.467

10.571

0

0

0

0

14.038

32.115

5.228

66

3

0

0

37.412

173

0

0

0

0

0

173

20.520

1.807

192

4

58

525

23.106

1.513

0

0

0

0

0

1.513

202

0

0

0

0

0

202

ύλνιν παζεηηθνύ

57.990

17.606

258

7

58

525

76.445

Θαζαξή ζέζε ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ -παζεηηθνύ

96.900 (13.997)

34

276

45

248

83.507

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
Σύλνιν ελεξγεηηθνύ
Σύλνιν παζεηηθνύ
Θαζαξή ζέζε ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ-παζεηηθνύ

152.478

3.745

455

195

91

729

157.695

63.574

9.591

355

59

78

493

74.150

88.904

(5.846)

100

136

13

237

83.544

Δπηπιένλ, ν Όκηινο , σο κέγεζνο εθηίκεζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδεη ηελ αξλεηηθή επίπησζε
ζην εηήζην απνηέιεζκα απφ κηα κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
5.5. Θίλδπλνο από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο κεηνρώλ θαη άιισλ αμηώλ
Ν θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηηο κεηνρηθέο θαη άιιεο αμίεο πνπ θαηέρεη ν Όκηινο πεγάδεη απφ ηπρφλ αξλεηηθέο
κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη άιισλ αμηψλ. Ωο επί ην πιείζηνλ ν Όκηινο επελδχεη ζε
κεηνρηθνχο ηίηινπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΣΑ) θαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ (ΣΑΘ) θαη αλάινγα
κε ην ζθνπφ ηεο επέλδπζεο θαηαλέκνληαη θαη ζην αλάινγν ραξηνθπιάθην (απνηίκεζε ζηελ δίθαηε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ ή δηαζέζηκα πξνο πψιεζε). Δπελδχζεηο γίλνληαη επίζεο κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε
βξαρππξφζεζκσλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ / δεηθηψλ ή γηα ζθνπνχο θάιπςεο αλνηθηψλ ζέζεσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη παξάγσγα πξντφληα επί κεηνρψλ ή δεηθηψλ. Ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ζε ζρέζε
κε ηηο ηηκέο αγαζψλ (commodities).
Ν Όκηινο, σο κέγεζνο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηηκψλ, ππνινγίδεη ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζην εηήζην
απνηέιεζκα απφ κηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
ππφινηπα ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2015 έδεημαλ φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαηά 20% ζα πξνθαιέζεη
δεκίεο ζηνλ Όκηιν πνζνχ € 212,87 ρηιηάδσλ.

51

Πεκεηψζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

5.6. Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο αλεπξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ή γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεί ν Όκηινο κεγάιν
νηθνλνκηθφ θφζηνο.
Ν πην πάλσ θίλδπλνο ειέγρεηαη κέζα απφ κία αλαπηπγκέλε δνκή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη
απφ δηάθνξα είδε ειέγρσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νξίσλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
θαλνληζκνχο γηα δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη κε εζσηεξηθά φξηα.
Ν έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
αθνινχζσλ δεηθηψλ:
(α) Γείθηεο Οεπζηψλ Γηαζεζίκσλ, πνπ νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ «ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ» ηεο ρξνληθήο δψλεο
άκεζεο ιήμεο κέρξη 30 εκέξεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξάμε Γηνηθεηή ΡηΔ, πξνο ηα «δαλεηαθά
θεθάιαηα», φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξάμε Γηνηθεηή ΡηΔ.
(β) Γείθηεο Αζπκθσλίαο Ιεθηφηεηαο, πνπ νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαθνξάο ησλ «απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ» ηεο ρξνληθήο δψλεο άκεζεο ιήμεο κέρξη 30 εκέξεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξάμε
Γηνηθεηή ΡηΔ, πξνο ηα «δαλεηαθά θεθάιαηα», φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξάμε Γηνηθεηή ΡηΔ.
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πειαηεηαθέο θαηαζέζεηο. Νη άκεζεο
ηακεηαθέο αλάγθεο ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε
ησλ καθξνρξφλησλ επελδχζεσλ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ νκφινγα θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο.
Ξαξφιν πνπ νη θαηαζέζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε εάλ δεηεζεί, ε δηαζπνξά ζε
αξηζκφ θαη είδνο θαηαζέζεσλ δηαζθαιίδεη ηελ απνπζία ζεκαληηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπλεπψο απνηεινχλ
ζηελ πιεηνςεθία ζηαζεξή θαηαζεηηθή βάζε.
Ν Όκηινο δηελεξγεί πξνζνκνηψζεηο θξίζεο ζηε ξεπζηφηεηα.
Νη αθφινπζνη πίλαθεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο αλαιχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο, θαηαζέζεηο
πειαηψλ θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ Νκίινπ ζηηο αλάινγεο πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηελ
ελαπνκέλνπζα πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη
ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.
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Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο

Ξνζά ζε Δπξψ '000

Έσο 1 κήλα

1-3 κήλεο

3-12 κήλεο

1-2 έηε

Ξάλσ από
5 έηε

2-5 έηε

Πύλνιν

Θαηά ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 2015
πνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα

468

0

13.571

0

0

0

14.038

πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο

24.937

4.306

8.169

0

0

0

37.412

Ινηπέο πνρξεψζεηο

20.753

504

2.004

1.733

0

0

24.994

46.158
123.841

4.810
0

23.743
6.631

1.733
13.840

0
15.297

0
343

76.445
159.951

0

0

2.627

0

0

0

2.627

42.044

5.921

5.343

0

0

0

53.308

Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ
Θαηά ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
πνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο
Ινηπέο πνρξεψζεηο (φπσο αλακνξθψζεθε)
Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ

13.286

611

2.349

1.970

0

0

18.216

55.329
124.059

6.532
1.200

10.319
102

1.970
18.250

0
13.741

0
343

74.150
157.695

Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ εληζρχζεθε ζεκαληηθά κε ηελ είζπξαμε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ηεο απαίηεζεο ηεο
χςνπο € 58 εθ. πξνεξρφκελε απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ
κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο.
5.7. Θεθαιαηαθή Δπάξθεηα
Ν Όκηινο ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζέηεη θαη παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Νκίινπ. Ωο κέινο ηνπ Νκίινπ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο, ππφθεηηαη ζε επνπηεία,
εκκέζσο, θαη απφ ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα Θχπξνπ.
Ζ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο απαηηεί απφ θάζε Ξηζησηηθφ Ίδξπκα λα δηαζέηεη ειάρηζην δείθηε Βαζηθψλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ (Core Tier I) 8% επί ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (Risk Weighted Assets). Ν δείθηεο
είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα θαιχπηεη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θηλδχλνπο (πηζησηηθνχο, αγνξάο,
ιεηηνπξγηθνχο).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απφ ηελ 01/01/2014 εθαξκφδεηαη ην λέν επνπηηθφ πιαίζην
(Βαζηιεία ΗIΗ) πνπ ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην βάζε ηνπ Λ. 4261/2014, πνπ ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη εηζάγεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Πηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο δελ επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Δηδηθφηεξα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ
επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ Ρππνπνηεκέλε Κέζνδν.
Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ Νηθνλνκηθή
Γηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ θαη ππνβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Ρα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier I). Πε
απηά πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
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Ξεξαηηέξσ πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΔΞΑΘ 114-1/04.08.2014. Ν Όκηινο δελ
δηαζέηεη Ππκπιεξσκαηηθά Θεθάιαηα (Tier II).
Ν δείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Νκίινπ κε 31/12/2015 δηακνξθψζεθε σο εμήο:

31/12/2015
110.427
19.373
(46.294)
(421)
(423)
82.663
82.663

31/12/2014
110.427
19.095
(45.977)
(91)
(200)
83.254
83.254

82.741
421
47.339
19.680

152.355
674
15.353
22.614

Πύλνιν

150.181

190.996

Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

55,04%

43,59%

Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ινηπά απνζεκαηηθά
Θέξδε εηο λένλ
πεξαμία θαη ινηπά άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Ινηπέο πξνζαξκνγέο επνπηηθψλ αξρψλ
Πύλνιν Βαζηθώλ Θεθαιαίσλ(Tier I)
Πύλνιν Δπνπηηθώλ Θεθαιαίσλ
Πηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό
- ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ
- ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ
- ζηνηρεία ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ
- ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο

Ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Νκίινπ απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2015 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ
ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ, παξακέλνληαο σζηφζν ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ην ειάρηζην δείθηε
Βαζηθψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Core Tier I) 8% επί ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (Risk Weighted
Assets.
6. Δύινγε Αμία Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη πνρξεώζεσλ
6.1. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ δελ ηεξνύληαη ζε εύινγεο
αμίεο
Ζ εχινγε αμία αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ γηα ην νπνίν θάπνην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί, ή κία ππνρξέσζε λα ηαθηνπνηεζεί κέζα απφ κία ζπλήζε εκπνξηθή πξάμε. Γηαθνξέο κπνξεί λα
πξνθχςνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, ηα
παξάγσγα θαη ηα ρξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ
εχινγε αμία ηνπο. Ρα δάλεηα θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο, ηα ρξεφγξαθα θαηερφκελα κέρξη ηε ιήμε θαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ εχινγε αμία
ηνπο. Ππγθεθξηκέλα:
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(α) Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
Νη απαηηήζεηο απφ άιιεο ηξάπεδεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο βξαρππξφζεζκεο δηαηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη
άιια ζηνηρεία πξνο είζπξαμε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπνζεηήζεσλ ιήγεη εληφο ελφο κελφο θαη
επνκέλσο ε εχινγε αμία ηνπο πξνζεγγίδεη θαηά πνιχ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία.
(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ
Νη ρνξεγήζεηο παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Ζ
κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πην πάλσ ρξεψλεηαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην θαη έηζη ε εχινγε αμία ηνπο πξνζεγγίδεη
θαηά πνιχ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο.
(γ) Θαηαζέζεηο
Ζ εχινγε αμία ησλ θαηαζέζεσλ ρσξίο θαζνξηζκέλε ιήμε (ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο), είλαη ην πνζφ πνπ ζα
πξέπεη λα απνπιεξψζεη ν Όκηινο φπνηε ηεο δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε, ε νπνία ηζνχηαη θαη κε ηελ ινγηζηηθή
ηνπο αμία. Νη θαηαζέζεηο πειαηψλ αιιά θαη νη ηνπνζεηήζεηο άιισλ ηξαπεδψλ έρνπλ κέζε δηάξθεηα ιήμεο
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο πξνζεγγίδεη θαηά πνιχ ηε ινγηζηηθή
ηνπο αμία.
6.2. Ηεξαξρία ηεο εύινγεο αμίαο
Ρν IFRS 7 θαζνξίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα κνληέια. Ρα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη
αληινχληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ηα κε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο.
Απηνί νη δπν ηξφπνη άληιεζεο ζηνηρείσλ δεκηνπξγνχλ ηελ παξαθάησ ηεξαξρία:
Δπίπεδν 1 – Δηζεγκέλεο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ή ππνρξέσζε
Απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη δαλεηαθά θεθάιαηα ζηα ρξεκαηηζηήξηα (φπσο
ρξεκαηηζηήξηα Ινλδίλνπ, Φξαλθθνχξηεο θαη Λέαο φξθεο) θαη παξάγσγα φπσο Futures (Nasdaq, S&P 500).
Δπίπεδν 2 – Ξεξηιακβάλεη ηα ζπιινγή απνηηκήζεσλ εθηφο ησλ εηζεγκέλσλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
επίπεδν 1 θαη ζεσξνχληαη άκεζα ή έκκεζα αληηθεηκεληθά. Ρν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ
OTC παξαγψγσλ θαη δηαθφξσλ εθδηδφκελσλ ρξεψλ. Νη πεγέο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ε θακπχιε ηνπ
LIBOR, ην Bloomberg θαη ην Reuters.
Δπίπεδν 3 – Ξεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή απνηηκήζεσλ νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ηεο
αγνξάο.

Ρν

επίπεδν

απηφ

πεξηιακβάλεη

επελδχζεηο

θεθαιαίνπ

θαη

δαλεηαθά

θεθάιαηα

πνπ

δελ

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, φπσο θαη δελ ππάξρνπλ παξφκνηα πξντφληα κε απηά πνπ λα
δηαπξαγκαηεχνληαη.
Ρα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηα παξάγσγα θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 1. Ρα ρξεφγξαθα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 3.
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7. Θαζαξά έζνδα από ηόθνπο
Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31 ε Γεθεκβξίνπ
2014

Σόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα
Τόθνη ηίηισλ ζηαζεξήο απόδνζεο
Τόθνη δαλείσλ
Τόθνη από δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπνί ηόθνη έζνδα
ύλνιν

981
973
184
69
2.207

294
1.444
105
236
2.079

Tόθνη θαη εμνκνηνύκελα έμνδα
Τόθνη θαηαζέζεσλ πειαηώλ
Δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπνί ηόθνη έμνδα
ύλνιν

(289)
(14)
(27)
(329)

(461)
0
(117)
(578)

Θαζαξά έληνθα έζνδα

1.878

1.501

8. Θαζαξά έζνδα από ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο
Ρα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Καζαξά έμνδα από πξνκήζεηεο Εκπνξηθώλ Σπλαιιαγώλ
Καζαξά έζνδα από Επελδπηηθή Τξαπεδηθή
Καζαξά έζνδα από Φξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπά έζνδα πξνκεζεηώλ
Θαζαξό απνηέιεζκα πξνκεζεηώλ

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

(81)
1.644
2.514
286

(12)
672
4.386
1.960

4.363

7.006

9. Απνηειέζκαηα Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξξάμεσλ
Ρα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Απνηέιεζκα απφ επελδχζεηο ζε κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα
θαη αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ κεηνρψλ
Απνηέιεζκα απφ ζπλάιιαγκα θαη αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ
ζπλαιιάγκαηνο
Απνηέιεζκα απφ νκφινγα θαη αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ζε
νκφινγα
Απνηέιεζκα παξαγψγσλ δηαθξαηνχκελσλ γηα εκπνξία
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

212

(2.786)

2.943

(136)

(1.453)
1.425

(764)
2.612

3.127

(1.075)
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10. Ινηπά έζνδα
Ρα ινηπά έζνδα ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Έζνδα από ελνίθηα
Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο
Έζνδα από ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Jessica ηεο EIB
Λνηπά έζνδα
Έθηαθηα έζνδα
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

21
0
0
126
1.363

20
468
740
0
298

1.510

1.525

Πηα έθηαθηα έζνδα πεξηιακβάλεηαη αληηζηξνθή απνηίκεζεο € 971 ρηι. (βι. ζεκείσζε 22), € 212 ρηι. απφ
έζνδα αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ επηζθάιεηαο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο θαη € 180 ρηι. απφ ινηπά έθηαθηα
έζνδα.
11. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

5.248

5.642

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ππληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ

1.138

1.302

168

133

368

434

6.921

7.511

Ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ
Πύλνιν

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ ηελ 31/12/2015 αλεξρφηαλ ζε 169 άηνκα (31/12/2014:
169).
12. Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα» έρεη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Έμνδα δηθεγφξσλ, ζπκβνχισλ,ειεγθηψλ θ.ι.π.
Έμνδα κεραλνγξάθεζεο
Έμνδα ζπλδξνκψλ
Έμνδα θηηξίσλ θαη έμνδα ινηπψλ θηηξηαθψλ εγθαη/ζεσλ
Έμνδα πξνβνιήο δηαθήκηζεο, ρνξεγίεο θ.ι.π.
Φφξνη θαη ηέιε
Δληππα θαη πιηθά γξαθείνπ
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Πύλνιν

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015
451
588
342
831
62
485
12
491
3.263

31 ε Γεθεκβξίνπ
2014
1.097
596
264
683
58
543
16
628
3.885
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13. Απνκεηώζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνκεηψζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο» έρεη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ '000
Απνκεηώζεηο ζε ζπκκεηνρέο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ινηπώλ απαηηήζεσλ
Αληηζηξνθή θαη Λνηπέο Πξνβιέςεηο
ύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

1.015
0
0
1.015

(12)
128
(50)
67

Ζ απνκείσζε ζε ζπκκεηνρέο € 995 ρηι. νθείιεηαη ζε δεκηά απφ ηελ πψιεζε ηνπ 80% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Νκίινπ ζηελ HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π. θαη ζε ινηπέο πξφζζεηεο πξνβιέςεηο.
14. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο κε θφξν εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ρξέρνλ Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
0

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
15

(279)

33

(279)

48

Βάζεη ηνπ Λφµνπ 4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απμήζεθε ζε 29% (απφ 26% ην 2014) γηα ηα έζνδα
ησλ ρξήζεσλ 2015 θαη έπεηηα. Δπηπξφζζεηα, ηα µεξίζµαηα πνπ ζα δηαλεµεζνχλ βάζεη ησλ Γεληθψλ
Ππλειεχζεσλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη έπεηηα, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10%. Γηα ηηο
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο βιέπε ζεκείσζε 32. Γηα ηελ ρξήζε 2015 ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2015.
Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ
ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απηψλ, πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ήδε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ. 1006/2016 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ πνπ
απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ππ’ αξηζκ. 256/2015 ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, νη εηαηξείεο γηα ηηο
νπνίεο εθδίδεηαη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηζεκάλζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο
δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή επηπξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζηηκσλ ζην πιαίζην ησλ λνκνζεηηθψλ
πεξηνξηζκψλ (5 ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε θνξνινγηθή δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη
ππνβιεζεί).
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15. Κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηε Θεληξηθή Ρξάπεδα
Ρν ππφινηπν ηνπ ηακείνπ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα αλαιχεηαη σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Τακείν
Καηαζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα
ύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

1.328
11.818

311
3.914

13.146

4.224

Ρν κέζν χςνο ησλ ειαρίζησλ δηαζεζίκσλ πνπ έπξεπε λα ηεξεί ν Όκηινο ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ην κήλα
Γεθέκβξην 2015 αλήξρεην ζε € 476 ρηι.
16. Απαηηήζεηο από πηζησηηθά ηδξύκαηα
Νη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ απφ θαηαζέζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ ΄000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Τνπνζεηήζεηο ζηε Δηαηξαπεδηθή Αγνξά
Αληαπνθξηηέο εμσηεξηθνύ
Αληαπξνθξηηέο εζσηεξηθνύ, θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο θαη
άιιεο απαηηήζεηο
ύλνιν

10.052
29.055

680
13.908

5.300
44.407

8.001
22.589

Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο

44.407
0

22.589
0

17. Απαηηήζεηο από πώιεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Ξαζεηηθνύ
Ρν πνζφ ησλ € 58,1 εθ. αθνξά ζε απαίηεζε ηνπ Νκίινπ φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο θαη απφ ηε δηαρείξηζε/ηαθηνπνίεζε ησλ ελ
ιφγσ θνλδπιίσλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ην ζηάδην κεηάβαζεο, βάζεη:
(α) ηεο απφ 26 Καξηίνπ 2013 Πχκβαζεο Ξψιεζεο θαη Κεηαβίβαζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο
Ρξάπεδαο ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο, πνπ θαηαξηίζζεθε κεηαμχ ηεο κεηξηθήο Cyprus Popular Bank Plc («CPB»)
θαη ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο,
(β) ηεο απφ 28 Ηνπλίνπ 2013 Πχκβαζεο Ξψιεζεο θαη Κεηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
ηνπ Νκίινπ πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κε πξφζζεηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηελ CPB θαη ηελ Ρξάπεδα
Θχπξνπ,
(γ) ηεο απφ 29 Καξηίνπ 2013 αλάιεςεο απφ ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο
σθέιεηαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο, δπλάκεη ηνπ Θππξηαθνχ λφκνπ πεξί
Δμπγίαλζεο Ξηζησηηθψλ θαη Άιισλ Ηδξπκάησλ,
(δ) ηεο απφ 20 Γεθεκβξίνπ 2013 Πχκβαζεο Ππκςεθηζκνχ κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ, θαη
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(ε) ηεο απφ 15 Ηαλνπαξίνπ 2015 Πχκβαζεο Δθθαζάξηζεο ησλ εθαηέξσζελ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ κε ηελ
Ρξάπεδα Ξεηξαηψο θαη ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ.
Ρν απαηηνχκελν πνζφ εηζπξάρζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 απφ ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο.

18. Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην
Ρν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αλαιχεηαη σο εμήο :
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Κεηνρέο & Άιινη ηίηινη κεηαβιεηήο απόδνζεο
Κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ
Θξαηηθά Νκφινγα Γεκνζίνπ Δμσηεξηθνχ
Ινηπά Δκπνξηθά Νκφινγα
Ρξαπεδηθά νκφινγα
Πύλνιν ρξενγξάθσλ εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ

5.637
4.607

1.178
996

15.536

3.288

9.233

2.163

35.011

7.626

19. Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
31ε Γεθεκβξίνπ 2015

31 ε Γεθεκβξίνπ 2014

Δθηηκώκελε
Δύινγε Αμία

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

Νλνκαζηηθή
Αμία

Δθηηκώκελε
Δύινγε Αμία

Δλεξγεηηθό

Ξαζεηηθό

2.459
109

0
40

0
69

2.587

0

Νλνκαζηηθή
Αμία

Δλεξγεηηθό

Ξαζεηηθό

0
137

0
119

0

0

0

157
196

103
173

0
137

0
119

Πύλνιν παξαγώγσλ γηα εκπνξία

196

173

137

119

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

196
0

173
0

137
0

119
0

Ξαξάγσγα επί δεηθηώλ / ηίηισλ :
Ππκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures)
Ππκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options)
Ππκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο επί δεηθηψλ
(futures)
Ππκβφιαηα Αληαιιαγήο Λνκηζκάησλ
(Fx Swaps)

0

5.193
255

Ζ απνηίκεζε ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014, ιφγσ ηεο
θαζεκεξηλήο εθθαζάξηζεο ησλ παξαγψγσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ
δηαπξαγκαηεχζηκσλ παξαγψγσλ θαη ν νπνίνο έρεη πεξηιεθζεί ζηα Ινηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ.
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20. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο
Ρν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ αλαιχεηαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015

Θαηαλαισηηθά Γάλεηα
Γάλεηα πξνο θπζηθά πξφζσπα (ρξεκαηηζηεξηαθφο θιάδνο)
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα

31 ε Γεθεκβξίνπ
2014

171
8.168
4.583
12.922

96
11.180
3.628
14.904

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο δαλείσλ θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο
Πύλνιν

(1.935)
10.987

(1.871)
13.033

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

10.987
0

13.033
0

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ δαλείσλ έρεη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000
πφινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Ξξνβιέςεηο ρξήζεο
Γηαγξαθέο δαλείσλ
πόινηπν ιήμεο ρξήζεο

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
(1.871)
(64)
0
(1.935)

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
(9.784)
(263)
8.176
(1.871)

21. Δπελδπηηθό ραξηνθπιάθην
Ρν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Νκίινπ απνηειείηαη απφ «Γηαζέζηκα Ξξνο Ξψιεζε» ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα, πνπ απνηεινχληαη απφ νκφινγα θαη ακνηβαία θεθάιαηα εζσηεξηθνχ.
Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Xξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
Νκνινγίεο Δμσηεξηθνχ

0
0

2.975
996

Πχλνιν ηίηισλ ζηαζεξήο απφδνζεο

0

3.971

Ακνηβαία Θεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππκκεηνρψλ
Κε εηζεγκέλεο Κεηνρέο εζσηεξηθνχ

9.359
16

7.850
1

Πχλνιν ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ κεηαβιεηήο απφδνζεο

9.375

7.851

Πύλνιν δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε ραξηνθπιαθίνπ

9.375

11.822

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

9.375
0

11.822
0
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22. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

% ζπκκεηνρήο
31/12/2015

Σώξα

Αληηθείκελν εξγαζηώλ

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ & ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ.

99,99%

Διιάδα

Αλψλπκνο Δηαηξία Θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκκεηνρψλ

HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π.

20,00%

Διιάδα

Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ

ΗΒG A.E.Ξ.Δ..

79,31%

Διιάδα

Ξαξνρή Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ

ΗΒG INVESTMENTS S.A.

90,00%

Δπσλπκία

British Virgin Islands Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο
Γηαρείξηζε Ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ

IBG CAPITAL MANAGEMENT S.AR.L.

100,00%

Ινπμεκβνχξγν

ΚΑRFIN SECURITIES CYPRUS

100,00%

Θχπξνο

Σξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο ζην Σξεκαηηζηήξην
ηεο Θχπξνπ

4,40%

Διιάδα

Γηαρείξηζε Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ

Δλεξγεηηθό

πνρξεώζεηο

CPB ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ.

Πνζά ζε Επξώ '000

Θέξδε /
(Εεκηέο)
πξν θόξσλ

Έζνδα
Θύθινο εξγαζηώλ

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ & ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ.

3.030

376

0

(97)

HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π.

1.794

159

1.023

87

0

0

0

0

5.802

4.300

0

(93)

17

0

22

9

4

0

0

(3)

2.158

996

779

(325)

ΗΒG A.E.Ξ.Δ..
ΗΒG INVESTMENTS S.A.
IBG CAPITAL MANAGEMENT S.AR.L.
ΚΑRFIN SECURITIES CYPRUS
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ.

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζπγαηξηθψλ ηνπ Νκίινπ, κε εμαίξεζε ηελ εηαηξία «IBG Α.Δ.Ξ.Δ.»
ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ελνπνηνχληαη απεπζείαο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ '000
Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο
- Μεηαθνξά κεηαμύ ραξηνθπιαθίσλ
- Αύμεζε πνζνζηνύ ζε πθηζηάκελεο επελδύζεηο
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
110

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
99

268
0

0
11

378

110
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23. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα θαη ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα θαη άπια πάγηα
Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρνπλ σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ '000

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα πάγ ηα
Κερ/θόο
Οηθόπεδα-Θηίξηα
Έπηπια θαη
εμνπιηζκόο &
& Δγ θαηαζη.
Ινηπόο
Κεηαθνξηθά
Θηηξίνπ
εμνπιηζκόο
Κέζα

Δπελδύζεηο
ζε Αθίλεηα

ύλνιν

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015

11.244

36

6.727

18.007

κείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015

(5.235)

(7)

(6.483)

(11.725)

0

6.009

29

245

6.282

2.295

769

0

48

816

258

0

0

(2.709)

(2.709)

0

(82)

(4)

(81)

(166)

0

Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Δηαγξαθέλησλ

0

0

2.704

2.704

0

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2015

12.013

36

4.066

16.115

2.553

κείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015

(5.317)
6.696

(11)
25

(3.859)
207

(9.187)
6.928

0
2.553

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Δηαγξαθέο
Απνζβέζεηο Φξήζεο

2.295

Ρν ζχλνιν εζφδσλ απφ ελνίθηα ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ
ησλ € 21,45 ρηι.
Ζ κεηαβνιή ησλ ινηπψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρεη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ ΄000

Ινγηζκηθό

Κόζηνο θηήζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Μείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015

3.488
(3.397)
91

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Δηαγξαθέλησλ
Κόζηνο θηήζεο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2015
Μείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015

343
(2.631)
(55)
2.672
1.200
(779)
421

24. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία
Ζ κεηαβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2015 αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δχξσ '000
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα θαη Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρνξεγήζεηο & απαηηήζεηο
Ινηπέο Ξξνβιέςεηο
πνρξεψζεηο γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκ/θα κέζα
Ξξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Φνξνινγηθέο δεκηέο
Πύλνιν

πόινηπν 1ε
Ηαλνπαξίνπ
2015
1.148
1.487
531

Αλαγλώξηζε
ζηα
απνηειέζκαηα
(370)
(371)
535

Αλαγλώξηζε
ζηα Ίδηα
Θεθάιαηα
0
0
0

πόινηπν 31ε
Γεθεκβξίνπ
2015
778
1.117
1.066

67

(8)

0

59

16
1.317
507

(20)
178
332

(22)
0
0

(26)
1.495
839

5.073

279

(22)

5.329
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Ζ κεηαβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2014 :

Ξνζά ζε Δχξσ '000
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα θαη Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρνξεγήζεηο & απαηηήζεηο
Ινηπέο Ξξνβιέςεηο
πνρξεψζεηο γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκ/θα κέζα
Ξξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Φνξνινγηθέο δεκηέο
Πύλνιν

πόινηπν 1ε
Ηαλνπαξίνπ
2014
1.301
1.001
0

Αλαγλώξηζε
ζηα
απνηειέζκαηα
(153)
486
531

5

62

19
739
2.053
5.118

9
578
(1.546)
(33)

Αλαγλώξηζε
ζηα Ίδηα
Θεθάιαηα
-

πόινηπν 31ε
Γεθεκβξίνπ
2014
1.148
1.487
531
67

(12)
(12)

16
1.317
507
5.073

Ν Όκηινο έρεη πεξίπνπ € 176 εθ. κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο ζηηο 31/12/2015. Ζ αλαγλψξηζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πεξηνξίδεηαη ζηα € 5.347 ρηι., βάζεη ησλ πξφζθαησλ εθηηκήζεσλ γηα
ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ηεο Νκίινπ (Πεκείσζε 4).
25. Ινγαξηαζκνί Ξεξηζσξίνπ θαη Δθθαζάξηζεο Σξεκαηηζηεξηαθώλ Ππλαιιαγώλ
Νη ινηπνί ρξεκαηηζηεξηαθνί ινγαξηαζκνί αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ '000
Λνγαξηαζκόο πεξηζσξίνπ δηαπξαγκαηεύζηκσλ παξαγώγσλ

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

13.200

3.782

959

324

Απαηηήζεηο από πειάηεο από ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε
ΦΑΑ, ΦΠΑ & ρξεκαηηζηήξηα ηεο αιινδαπήο
Πύλνιν

3.150
17.309

4.367
8.473

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

0
17.309

0
8.473

Λνγαξηαζκνί Εθθαζάξηζεο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ΦΑΑ,
ΦΠΑ & ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο αιινδαπήο

26. Ινγαξηαζκνί θεθαιαίνπ εμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη Δγγπήζεσλ
Νη ινγαξηαζκνί απηνί αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Τακείν Εγγύεζεο Καηαζέζεσλ & Επελδύζεσλ
Σπλλεγγπεηηθό θεθάιαην
Επηθνπξηθό θεθάιαην
Πύλνιν

4.673
2.662
1.676
9.011

4.607
2.780
4.222
11.609

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

0
9.011

0
11.609
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27. Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ρα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Επξώ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Απαηηήζεηο από ην Ειιεληθό Δεκόζην
Τόθνη θαη ινηπά έζνδα εηζπξαθηέα

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

1.703
643

2.750
344

Εγγπήζεηο

408

715

Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθαη/ιώλ θαη πηζηώζεσλ

540

58

Φξεώζηεο Δηάθνξνη

2.445

3.323

5.740

7.190

Μείνλ : Πξνβιέςεηο
Πύλνιν

(842)
4.898

(942)
6.248

Βξαρππξόζεζκα

2.787
2.111

2.783
3.465

Καθξνπξόζεζκα

Πηηο απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνζφ € 1.640 ρηι. αθνξά ππφινηπν πξνθαηαβνιήο θφξνπ
εηζνδήκαηνο απφ ηελ ρξήζε 2011.
28. πνρξεώζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα
Νη ππνρξεψζεηο πξνο ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε Επξώ ΄000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Καηαζέζεηο ζηε Δηαηξαπεδηθή Αγνξά
Υπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά Ιδξύκαηα

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

13.571
468

2.627
0

ύλνιν

14.038

2.627

Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο

14.038
0

2.627
0

29. πνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Νη θαηαζέζεηο θαη νη ινηπνί ινγαξηαζκνί πειαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Θαηαζέζεηο φςεσο
Ρακηεπηήξην
Θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο
Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

5.151
811
28.002
3.448

2.849
819
47.021
2.619

Πύλνιν

37.412

53.308

Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο

37.412
0

53.308
0

Πηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο, πνζφ € 21.387 ρηι. αθνξά ππφινηπα ρξεκαηηζηεξηαθψλ πειαηψλ.
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30. πνρξεώζεηο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ηα παξαθάησ:

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δχξσ '000
πνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:
Ξαξνρέο εθάπαμ θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε
- Σξεκαηνδνηνχκελεο
- Κε Σξεκαηνδνηνχκελεο

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0
202
202

0
258
258

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ:
Ξνζά ζε Δχξσ '000
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Θφζηνο δηαθαλνληζκψλ
Πύλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
21
7
139
168

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
20
7
105
133

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
258
(182)
168
(41)
203

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
200
(116)
133
41
258

Κεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο:
Ξνζά ζε Δχξσ '000
Θαζαξή πνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό θαηά ηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Δηζθνξέο πιεξσζείζεο Δξγνδφηε
Γαπάλε πξνο θαηαρψξεζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
Ξνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Θαζαξή πνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο

31. Ινηπέο ππνρξεώζεηο θαη ππνρξεώζεηο από ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
πνρξεψζεηο ζε πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην απφ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Ρφθνη θαη ινηπά έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Ξηζησηέο δηάθνξνη

31 ε Γεθεκβξίνπ
2015

31 ε Γεθεκβξίνπ
2014

20.053
435
3
86
150
2.396

13.051
461
132
173
11
2.336

Πύλνιν

23.124

16.163

Βξαρππξόζεζκα
Καθξνπξόζεζκα

23.124
0

16.163
0
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32. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ξξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο αγσγέο
Ξξνβιέςεηο γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο
Ξξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ινηπέο
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

500
600
345
68

700
600
345
68

1.513

1.713

Θαηά ην 2015, δελ ππήξρε ππφινηπν κε ιεθζεηζψλ αδεηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ν Όκηινο δελ έρεη
ζρεκαηίζεη αλάινγε πξφβιεςε γηα ην 2015.

33. Κεηνρηθό Θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

Αξηζκόο
κεηνρώλ

Νλνκαζηηθή
Αμία

Πύλνιν Θνηλώλ
κεηνρώλ

31ε Γεθεκβξίνπ 2014

3.762.420

€ 29,35

110.427.027

31ε Γεθεκβξίνπ 2015

3.762.420

€ 29,35

110.427.027

34. Ινηπά απνζεκαηηθά
Ρα ινηπά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα θαη απνζεκαηηθά ινηπψλ δηαηάμεσλ
Δθηαθηα απνζεκαηηθά
Ινηπά Απνζεκαηηθά
Γηαθνξά ππέξ ην άξηηνλ
Ινηπά Απνζεκαηηθά

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

11.719
0
5.672
15
1.545

11.719
1.443
4.230
(41)
1.544

18.950

18.895

Ραθηηθό απνζεκαηηθό: Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία ν Όκηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
παξαθξαηεί απφ ηα θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηφ 5% εηεζίσο σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ
παξαθξάηεζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξβεί ην 1/3 ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν απνζεκαηηθφ απηφ ην νπνίν είλαη θνξνινγεκέλν δελ κπνξεί λα
δηαλεκεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο Νκίινπ θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ρξεσζηηθνχ
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ εηο λένλ.
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Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά: Ν Όκηινο πξνέβε ζε ζπκςεθηζκφ ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ
έρνπλ ζρεκαηηζηεί βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ κε θνξνινγηθέο δεκηέο

ρσξίο νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή

επηβάξπλζε ή ινγηζηηθή επίπησζε. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ πξφηππν
ΓΙΞ 12, δελ είρε ππνινγηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά: Ρα έθηαθηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ θνξνινγεζέληα θέξδε, επνκέλσο
δελ ζα πξνθχςεη πξφζζεηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο.

35. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Νκίινπ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ιήθζεθαλ ππφςε θαη νη
βξαρππξφζεζκεο ηνπνζεηήζεηο ζε άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ είλαη είηε άκεζα δηαζέζηκεο είηε εληφο 90
εκεξψλ.
Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηε θεληξηθή ηξάπεδα
Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

13.146
44.407

4.223
22.590

57.553

26.814

Πηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη νη αγνξνπσιεζίεο ηνπ
εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Αγνξνπσιεζίεο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
36. Γεζκεύζεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο
α) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από εγγπήζεηο
Νη νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ ελδερφκελσλ θαη αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

Δλδερόµελεο ππνρξεώζεηο
Δγγπεηηθέο (Ππκκεηνρήο, Θαιήο Δθηέιεζεο)
Δγγπεηηθέο (Ξξνθαηαβνιψλ, Γεθάησλ, Θαιήο
Ξιεξσκήο)
Πύλνιν

1.616

1.519

5
1.621

4
1.523

Γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε € 600 ρηι. (βιέπε ζεκείσζε 32).
β) Δλδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Ν Όκηινο έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Νη θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηεο
Νκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη ν Όκηινο παξακέλεη

68

Πεκεηψζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

ελδερνκέλσο ππφρξενο γηα επηπξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ γηα ηηο
αλέιεγθηεο ρξήζεηο. Γηα ηελ αλσηέξσ ρξήζε έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε χςνπο € 345 ρηι.
Γηα ηελ ρξήζε 2011, 2012, 2013 θαη 2014 έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ Νξθσηνχο Διεγθηέο
Ινγηζηέο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994.
Γηα ηε ρξήζε 2015 νη εηαηξείεο έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε
θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015. Δθηηκνχκε φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ ζα
πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
γ) Δλδερόκελεο λνκηθέο ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο επίδηθεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 , πέξα ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο
έρεη ζρεκαηηζηεί ήδε ε αλάινγε πξφβιεςε (Πεκείσζε 32)
37. πόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Όιεο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο είλαη αληηθεηκεληθέο, δηελεξγνχληαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη
εκπίπηνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεηαη αλά θαηεγνξία
παξαθάησ.
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37.1.

Ππλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο
Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
α) Ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Σνξεγεζέληα δάλεηα
Ινηπέο απαηηήζεηο
Πύλνιν

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
β) Ινγαξηαζκνί ππνρξεώζεσλ
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
Θαηαζέζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
γ) Έζνδα
Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Έζνδα πξνκεζεηψλ
Ινηπά έζνδα
Πύλνιν

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
δ) Έμνδα
Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα
Έμνδα πξνκεζεηψλ
Ινηπά έμνδα
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

10.126
343
188
10.657
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

45
0
47
92
31ε Γεθεκβξίνπ
2014

12.513
1.923
0
14.436
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

2.597
5.690
0
8.287
31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0
0
1.072
118
1.190
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

0
0
0
47
47
31ε Γεθεκβξίνπ
2014

4
0
0
4

50
0
0
50
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37.2.

Ππλαιιαγέο κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
α) Ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ
Σνξεγεζέληα δάλεηα
Πύλνιν

0
0
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
β) Ινγαξηαζκνί ππνρξεώζεσλ
Θαηαζέζεηο
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

31ε Γεθεκβξίνπ
2015

γ) Έζνδα
Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα
Έζνδα πξνκεζεηψλ
Πύλνιν

13
13
31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0
0
0
31ε Γεθεκβξίνπ
2015

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
δ) Έμνδα
Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα
Πύλνιν

0
0
0
31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0
0

0
0

Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Ξνζά ζε Δπξψ ‘000
Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Κηζζνί
Πύλνιν

38.

0
0

7
7

Ξνζά ζε Δπξψ ‘000

37.3.

31ε Γεθεκβξίνπ
2014

31ε Γεθεκβξίνπ
2015
334
453
786

31ε Γεθεκβξίνπ
2014
370
414
784

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Καξνύζη, 31 Καΐνπ 2016

Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο &

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο

Αληηπξόεδξνο ηνπ

Νηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

πεξεζηώλ

Θεόδσξνο Θενδώξνπ

Αλέζηεο Φηιόπνπινο

Ν Γηεπζπληήο Ινγηζηεξίνπ

Θσλζηαληίλνο Θαιιίξεο
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