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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31
ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ
ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013.
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζχγρξνλσλ
επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ: ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, πξφζβαζε ζε μέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη
θεθαιαηαγνξέο, ππεξεζίεο αλάιπζεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο επελδπηηθήο θαη εκπνξηθήο
ηξαπεδηθήο.
Ζ Ρξάπεδα είλαη κέινο ηεο Αγνξάο Κεηνρψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ Α.Δ. θαη ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ
Αμηψλ ηεο Θχπξνπ. Ρν 2013, ε Ρξάπεδα θαηαηάρηεθε αλάκεζα ζηηο έμη πξψηεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, βάζεη
κεξηδίνπ αγνξάο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Δίλαη επίζεο κέινο ηεο Αγνξάο Ξαξαγψγσλ ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηχπνπ Β‟, ελψ ην 2013 θαηεηάγε
ζηελ δεχηεξε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε, βάζεη κεξηδίνπ αγνξάο.
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ 2013
Ρν 2013 ραξαθηεξίζηεθε απφ αδχλακε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα απφ κεησκέλε πνιηηηθή
θαη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα. Γηεξρφκελε βαζηά χθεζε γηα έθην ζπλερφκελν έηνο, ε Διιεληθή νηθνλνκία
αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε κεγάιεο καθξννηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο. Σαξαθηεξηζηηθά λα
αλαθέξνπκε πσο ην πξαγκαηηθφ ΑΔΞ κεηψζεθε θαηά -3,8% ην 2013, απφ -6,4% ην 2012 θαη -7,1% ην 2011.
Δπηπξνζζέησο, ε Θππξηαθή νηθνλνκηθή θξίζε, κέξνο ηεο επξχηεξεο θξίζεο ηεο Δπξσδψλεο, έπαημε
ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο. Ρνλ Κάξηην ηνπ 2013, ε Θππξηαθή θπβέξλεζε ήξζε
ζε ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ ε δεχηεξε κεγαιχηεξε Θππξηαθή Ρξάπεδα (Ιατθή
Ρξάπεδα) λα δηαρσξηζηεί ζε «θαιή» θαη «θαθή», κε ηελ δεχηεξε λα κπαίλεη ζε θαζεζηψο δηαρείξηζεο θαη ηελ
πξψηε λα απνξξνθάηαη απφ ηελ κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο Ρξάπεδα Θχπξνπ. Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία ηνπ
Eurogroup κε ηελ Θππξηαθή Θπβέξλεζε, πεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ, ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο θαη νξηζκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο ζηελ Διιάδα πξνο ηε Ρξάπεδα Ξεηξαηψο,
θαζψο θαη ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο ζηελ Θχπξν (κε εμαίξεζε ηηο ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο
θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ) πξνο ηε Ρξάπεδα Θχπξνπ.
Ωο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο ζηνλ Όκηιν ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο, ε πιεηνςεθία ησλ
δαλείσλ ηεο Ρξάπεδαο θαζψο θαη ζεκαληηθφ κέξνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο, κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ρξάπεδα
Ξεηξαηψο. Γηα ηελ Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο, σο ζπγαηξηθή ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο, ζπκθσλήζεθε ε
κεηαβίβαζε ρνξεγήζεσλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ νπνίσλ ζηηο 26 Καξηίνπ 2013 ήηαλ πεξίπνπ €365,4 εθ. πξν
πξνβιέςεσλ, θαζψο θαη θαηαζέζεσλ χςνπο πεξίπνπ €6,5 εθ., ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά
νινθιεξψζεθε ζηηο 30/6/2013. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, πξαγκαηνπνηήζεθε ν
ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ χςνπο

πεξίπνπ €125,7 εθ. κε ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ, ελψ

εθθξεκεί επηπιένλ ε θαηαβνιή πνζνχ χςνπο €58,1 εθ.
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Πε φηη αθνξά ην Σ.Α.Α, ελδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ν εκεξήζηνο κέζνο φγθνο ζπλαιιαγψλ απμήζεθε θαηά
62%, απφ €51,9 εθ. ην 2012 ζε €84,1 εθ. ην 2013.
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ 2013
Κέζα ζε απηφ ην

ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηφπηλ ησλ εμειίμεσλ ζηελ Θχπξν, ε Δπελδπηηθή

Ρξάπεδα Διιάδνο θαηέγξαςε γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ιεηηνπξγηθέο δεκίεο πξν
πξνβιέςεσλ θαη θφξσλ €1,59 εθ., έλαληη θεξδψλ πξν πξνβιέςεσλ θαη θφξσλ €0,62εθ. γηα ην 2012.
Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ 2013 παξνπζίαζαλ δεκηέο χςνπο €20,44 εθ. έλαληη δεκηψλ €119,31 εθ. ην 2012.
Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο κεηψζεθαλ θαηά 75%, ζε €2,2 εθ. ην 2013 απφ €9,2 εθ. ην 2012, ιφγσ ηεο
κεηαβίβαζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο. Ρα θαζαξά έζνδα πξνκεζεηψλ φκσο,
κεηψζεθαλ θαηά κφλν 10% ζε εηήζηα βάζε, απφ €5,9 εθ. ην 2012 ζε €5,3 εθ. ην 2013, ιφγσ ηνπ φηη ε
Δπελδπηηθή Ρξάπεδα ζπλέρηζε απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη παξά ην πιήγκα πνπ ππέζηε ε εηθφλα
ηεο , κε ηε Ρξάπεδα λα θαηαθέξλεη λα πιαζάξεηαη ζηελ πξψηε εμάδα ησλ εηαηξεηψλ κειψλ γηα ην 2013 κε
βάζε ην κεξίδην ζπλαιιαγψλ ηεο.
Νη ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο κεηά απφ πξνβιέςεηο θαη κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξνο ηελ Ρξάπεδα
Ξεηξαηψο κεηψζεθαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζην πνζφ ησλ €19,0 εθ. έλαληη €227,0 εθ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2012. Αληίζηνηρα, νη πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε €1,1 εθ. γηα ην 2013, έλαληη €92,6 εθ. γηα ην 2012 ζεκεηψλνληαο
κείσζε 99% ζε εηήζηα βάζε.
Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψζεθαλ ζε €13,0 εθ. γηα ην 2013 έλαληη € 15,2 εθ. γηα ην 2012, ζεκεηψλνληαο
ζρεηηθή κείσζε 14,0% θαηά ην β‟ εμάκελν, θαζψο εληάζεθαλ νη ελέξγεηεο σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Ρξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ. Έηζη ππήξμε
ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε θφζηνο πξνο έζνδα πνπ απμήζεθε ιηγφηεξν απφ ην αλακελφκελν ζε
114% γηα ην 2013 έλαληη 96% γηα ην 2012.
Δλ κέζσ πξσηφγλσξσλ γηα ηε Ρξάπεδα εμειίμεσλ ε Ρξάπεδα επηθεληξψζεθε πιένλ :


ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη



ζηελ εθαξκνγή πιάλνπ αλαδηάξζξσζεο πνπ ζηφρν έρεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο

ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξάπεδαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ λα κε
δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ζηελ παξνχζα ρξήζε.
ΔΞΝΞΡΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ
O δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Ρξάπεδαο, παξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ΒΑΠΗΙΔΗΑΠ ΗΗ, απμήζεθε
ζην πνιχ πςειφ πνζνζηφ 46,48% απφ 30,75% ηνπ 2012, (κε θαηψηαην επηηξεπηφ φξην απφ ηελ Ρξάπεδα
Διιάδνο ην 8%), παξακέλνληαο απφ ηνπο πςειφηεξνπο ηφζν ζηνλ Διιαδηθφ φζν θαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.
Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Ρξάπεδαο εθηηκάηαη φηη παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ
θαζηεξψζεθαλ κε ηελ Ξξάμε 2560/1.4.2005 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην
5
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πιαίζην ειέγρνπ απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο επάξθεηαο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
παξέκεηλαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ην 2013. Ν Γείθηεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 52,53%
έλαληη 20% ηνπ ειαρίζηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, ελψ ν Γείθηεο αζπκθσλίαο ιεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ –
πνρξεψζεσλ δηακνξθψζεθε αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ –8,29% έλαληη –20% ηνπ ειαρίζηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ.
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ
Ζ Ρξάπεδα εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ζε εξγαζίεο πνπ απνθέξνπλ πξνκήζεηεο άξα ν ζπγθξηηηθφο θίλδπλνο ησλ
αγνξψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Πρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ε Ρξάπεδα 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.
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 ζηαζεξά επίπεδα.
Ρέινο, ζρεηηθά ηφζν κε ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ φζν θαη κε ηνπο θηλδχλνπο ζπλαιιάγκαηνο θαη κεηαβιεηφηεηαο,
ε Ρξάπεδα δηαηεξεί ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη δηελεξγεί ζπζηεκαηηθά αζθήζεηο
πξνζνκνίσζεο, ελψ ε ζπλνιηθή έθζεζή ηεο είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλε.
ΞΝΟΔΗΑ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 2014 ΘΑΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ
Ζ Δπελδπηηθή Ρξάπεδα Διιάδνο ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη πιήξε δξαζηεξηφηεηα (going concern business). Έρεη
νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο, επηηπγράλνληαο πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ
θαηά 20% (απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2013) θαη ηαπηφρξνλε πεξηζηνιή ησλ άιισλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά
32% (απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2013), θαηαθέξλνληαο έηζη γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ 16 κήλεο, λα
παξνπζηάζεη θεξδνθνξία γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Κάην. (αλέιεγθηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).
Ζ Ρξάπεδα εμαθνινπζεί λα επηθεληξψλεηαη ζηελ θχξηα επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ήηνη ηελ παξαγσγή
πξνκεζεηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ κεξηδίσλ ηεο πνπ θαηά ην πξψην ηεηξάκελν δηακνξθψλνληαη ζην
Διιεληθφ Σξεκαηηζηήξην ζην 5,5%. Δπηπιένλ, νη πξνζπάζεηεο ηεο ηξάπεδαο θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο πεξαηηέξσ δπλακηθήο δηεχξπλζεο ηνπ investment banking, ηνπ private banking, ηνπ asset management,
θαη ηεο ζεκαηνθπιαθήο.
ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑΓΔΛΔΠΡΔΟΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ
Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ.
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Καξνύζη, 29 Καΐνπ 2014
ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

Ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο

ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝ

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο
θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

ΑΛΔΠΡΖΠ ΦΗΙΝΞΝΙΝΠ
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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡOY ΝΟΘΩΡOY ΔΙΔΓΘΡH ΙΝΓΗΠΡH
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.»
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ
Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο
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 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 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 νηθνλνκηθψλ 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 νηθνλνκηθψλ 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 νηθνλνκηθέο 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε
ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
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 νηθνλνκηθψλ 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 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Η απαίηεζε ησλ €58.1 εθ, πνπ αθνξά ζην δηαθαλνληζκό πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ
κεηαβηβάζζεθαλ ην 2013 ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, ππνινγίζηεθε από ηελ Τξάπεδα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
ζπκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο
απηέο, ην ελ ιόγσ πνζό βαξύλεη ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο. Έρεη ηεζεί ππόςε καο επηζηνιή εκεξνκελίαο
28/6/2013 ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο σθέιεηαο
ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο δπλάκεη ηνπ Κππξηαθνύ λόκνπ πεξί
Εμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Τξάπεδα ην όπνην
πνζό δηαθαλνληζκνύ εηζπξάμεη από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο. Καηά ηνλ έιεγρν καο δελ θαηέζηε εθηθηή ε
ζπγθέληξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θαηά πόζν ε Τξάπεδα
Κύπξνπ αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηελ Τξάπεδα ζηηο 31/12/2013 ηνπ πνζνύ ησλ €58.1 εθ.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν
«Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.» θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 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.
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη
37 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920.
Αζήλα, 9 Ηνπλίνπ 2014
Ζ Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Γέζπνηλα Καξίλνπ
Α.Κ. ΠΝΔΙ: 17681

ΞξάηογνπσηεξρανποΘνύπεξο
Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία
Ιεσθ. Θεθηζίαο 268
152 32 Σαιάλδξη
Α.Κ. ΠΝΔΙ: 113
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

Πνζά ζε Δπξώ '000

Έζνδα από ηόθνπο
Έμνδα από ηόθνπο
Θαθαπά έζοδα από ηόκοςρ

ημείωζη

31 η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε

7

5.136
(2.889)
2.248

15.620
(6.429)
9.191

Έζνδα από δηθαηώµαηα θαη πξνµήζεηεο
Έμνδα από δηθαηώµαηα θαη πξνµήζεηεο
Θαθαπά έζοδα από ππομήθειερ

8

9.278
(4.007)
5.271

10.660
(4.801)
5.859

Έζνδα από κεξίζκαηα θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απόδνζεο
Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεσλ
Λνηπά έζνδα

9
10

133
1.809
1.982
3.923

116
397
242
755

11.442

15.805

(8.982)
(3.774)
(283)
(1.068)
(18.127)
(32.234)

(10.581)
(4.254)
(351)
(92.661)
(16.491)
(124.337)

(20.792)
198
(20.594)

(108.532)
(11.437)
(119.969)

146

651

(20.448)

(119.318)

(5,474)

(31,886)

ύνολο Θαθαπών Δζόδων
Παξνρέο πξνζσπηθνύ
Άιια έμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ
Λνηπέο απνκεηώζεηο, πξνβιέςεηο θαη έθηαθηεο δεκηέο
ύνολο λειηοςπγικών εξόδων
Εημιέρ ππο θόπων
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Εημιέρ μεηά από θόποςρ (α)
Ιοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά απο θόποςρ (β)
ςγκενηπωηικό ζςνολικό αποηέλεζμα μεηά από θόποςρ
(α)+(β)
Εημιέρ ανά μεηοσή
- Βαζηθέο

11
12
23 , 24
20
13

14

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει.14-68) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ
10

Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

Ξνζά ζε Δπξψ '000
ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα Διιάδνο
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο θαηά Π.Ι. από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεώζεσλ
Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - απαηηήζεηο
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο)
Δπελδπηηθό ραξηνθπιάθην
Σπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη εμνπιηζκόο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ύνολο ενεπγηηικού
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ & ΊΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Παξάγσγα Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο
ύνολο ςποσπεώζεων
Ίδια κεθάλαια
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Σπζζσξεπκέλεο δεκηέο
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύνολο ςποσπεώζεων και ιδίων κεθαλαίων

ημείωζη

31 η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε

15
16

14.824
14.326

1.546
18.216

17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26

58.083
5.955
94
19.037
39
2.694
2.295
6.388
2
5.092
23.911
152.740

0
10.105
1.101
226.992
39
3.770
2.295
6.407
4
4.894
17.106
292.475

27
28
19
29
30
31

2.838
43.769
76
172
17.886
2.191
66.931

98.456
71.684
62
331
11.931
3.755
186.219

32
33

110.427
20.375
(44.993)
85.809

110.427
20.375
(24.546)
106.256

152.740

292.475
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

Ξνζά ζε Δπξψ '000
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, όπσο δεκνζηεύζεθαλ

Κεηνρηθφ
θεθάιαην

Ινηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

Πχλνιν

110.427

(81)

20.375

94.854

225.575

0

0

0

213

213

110.427

(81)

20.375

95.067

225.788

Αλακφξθσζε γηα ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε)
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, όπσο αλακνξθώζεθαλ

Απνζεκαηηθά
ΓΞΞ

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε 01/01 - 31/12/2012
Θέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία Γηαζέζηκσλ Ξξνο Ξψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ

0

101

0

0

101

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε εηζφδεκα πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα

0

(20)

0

0

(20)

Θαζαξά Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 01/01-31/12/2012

0

0

0

(119.969)

(119.969)

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
πόινηπν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (όπσο
αλακνξθώζεθε)

0

0

0

356

356

110.427

0

20.375

(24.546)

106.256

Ξνζά ζε Δπξψ '000
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013

Κεηνρηθφ
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
ΓΞΞ

Ινηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

Πχλνιν

110.427

0

20.375

(24.546)

106.256

Θαζαξά Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 01/01-31/12/2013

0

0

0

(20.594)

(20.594)

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

0

0

0

146

146

110.427

0

20.375

(44.993)

85.809

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε 01/01 - 31/12/2013

πόινηπν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ

31ε Γεθεκβξίνπ
2013

Ξνζά ζε Δχξσ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2012
Όπσο
αλακνξθψζεθαλ

ημείωζη

Ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ

(20.792)

(108.532)

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε γηα:
Απνζβέζεηο

23 , 24

(Kέξδε)/δεκίεο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
(Θέξδε)/δεκίεο απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ

283

351

(27)

(251)

1.022

1.250

Ξξφβιεςε γηα Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε
Απνκείσζε ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθσλ
Ινηπέο πξνβιέςεηο
Ξξφβιεςε δαλείσλ & ινηπψλ επελδχζεσλ
Ξξφβιεςε απνκείσζεο ινηπψλ απαηηήζεσλ

29
13
31
20
13

(13)
901
(1.565)
1.068
0

51
278
3.710
92.660
913

(Κέξδνο)/δεκηά απνηίκεζεο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα

13

0

11.960

(19.123)

2.390

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

4.177

(2.344)

Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ

206.887

(9.849)

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

(64.888)

8.804

πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα

(95.618)

10.202

πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο

(27.916)

(6.394)

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

5.956

(6.680)

Ρακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηε θαηαβνιή Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο

9.475

(3.871)

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγ ηθέο δξαζηεξηόηεηεο

0
9.475

0
(3.871)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ

(265)

(21)

176

(270)

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ θαη εμνπιηζµνχ

2

5

Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0

(2)

(87)

(288)

Θαζαξή αύμεζε δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακσλ δηαζεζίκσλ

9.388

(4.159)

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο

19.762

23.921

29.150

19.762

Θαζαξή ηαµεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

34
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1.

Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Ρξάπεδα

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 157 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. 2076/1992 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
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Απξηιίνπ 2007. Ζ σο άλσ ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Θ2/9485/22.6.2007 απφθαζε ηεο
Λνκαξρίαο Αζελψλ.
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 2013 ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο «ΔΞΔΛΓΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ Α.Δ.» είρε σο εμήο:

ΚΔΡΝΣΝΗ - ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ

%

Ιατθή Θππξηαθή Ρξάπεδα Ltd.
(ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25/3/2013)

97,08%

ΑΘΡΗΒ Α.Δ.Ξ.Δ..

0,85%

SAXON MARITIME INC.

0,57%

Ινηπνί κέηνρνη

1,50%

ΠΛΝΙΝ

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

-

Σξεκαηνδφηεζεηο Δπηρεηξήζεσλο - Corporate Banking
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-

Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ Ξειαηψλ – Asset Management

-

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: Ι. Θεθηζίαο 24β, Καξνχζη
2. Θεζζαινλίθεο: Κεηξνπφιεσο 20, Θεζ/λίθε
3. Ζξαθιείνπ: 25εο Απγνχζηνπ 46, Ζξάθιεην

1.1. Δθηηκήζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ηεο Ρξάπεδαο λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο «ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο» (going
concern basis) θαζψο ε δηνίθεζε εθηηκά φηη ε Ρξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Ρξάπεδαο, ε δηνίθεζε
ζπλππνιφγηζε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Έληαμε ηνπ Νκίινπ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο (εθεμήο θαη «Όκηινο»), βαζηθνχ κεηφρνπ θαη ρξεκαηνδφηε ηεο
Ρξάπεδαο, ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο
Ν Όκηινο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 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 ηνπ, 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»), ν Όκηινο ηέζεθε ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε, κεηαμχ
άιισλ: (α) ηελ απνξξφθεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ
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
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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 ηεο Ρξάπεδαο, 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 ηελ Ρξάπεδα, 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, παξακέλεη απαηηεηφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2013 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.
Θεθαιαηαθή επάξθεηα IBG
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν δείθηεο ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθψλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ (core tier I) ηεο
Ρξάπεδαο δηακνξθψζεθε ζε 46,48% (2012: 30,75%), ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ηνπ ειάρηζηνπ
απαηηνχκελνπ νξίνπ 9% πνπ ζέηεη ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο («ΡηΔ»).
2.

Βάζε Πύληαμεο

2.1. Αξρή Ππκκόξθσζεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2013, εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηεο 29/05/2014 θαη ππφθεηληαη ζηελ
νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ, είλαη δε δηαζέζηκεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ ζηα γξαθεία
ηεο Ρξάπεδαο (Νδφο Αηγηαιείαο αξ. 32 & Ξαξαδείζνπ, Καξνχζη) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο 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 ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο, κε εμαίξεζε:
-

ηηο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ.

-

ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
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-

ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη

-

ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ

2.3. Λέα Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο
Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα.
Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη.
ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο»
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ
ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Νη βαζηθέο αιιαγέο
αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο
πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην
ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη
ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ.
ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά
αθίλεηα επηκεηξνχληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα».
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο»
Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην
νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη
θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.
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ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ρν ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα
βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ
επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ
ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο»
Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ
ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο,
νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο
έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ
λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Ζ δηεξκελεία
έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο
εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα
ην 2011 ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ)
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ
Κάην 2012.

ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή
πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη
απφ ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά.

ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα πάγηα»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο
ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν.

ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12.
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ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ
ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο».
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ
2014
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ν Όκηινο
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9
δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9,
ΓΞΣΑ 7 θαη ΓΙΞ 39»
Ρν ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 9 Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε
θάζε ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο
αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΙΞ
39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ
εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο
ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΙΞ 39 ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο
γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
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Νκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Ρν ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ
11, ΓΞΣΑ 12, ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε), ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο
κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο
ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ
πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ
παξέρνληαη ζην ΓΙΞ 27 θαη ζην SIC 12. Ρν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ
παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Ρν πξφηππν
παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία
νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ν
αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε
δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο
απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Ρα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο
δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο
επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.
ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Ππκθσλίεο»
Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ
επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε
απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν
παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ
θνηλνχ έιεγρνο.
ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»
Ρν

ΓΞΣΑ

12

αλαθέξεηαη

ζηηο

απαηηνχκελεο

γλσζηνπνηήζεηο

κηαο

νηθνλνκηθήο

νληφηεηαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη
21

Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην
ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28.
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα
αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27
νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο,
θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ξαξάιιεια, ην Ππκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΙΞ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο»
θαη ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο»
Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε
ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο
θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11.
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από
θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Νδεγίεο
κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2014)
H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο
κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά
ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 12. Ππγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε
κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη.
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε.
Ξνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ
εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο
επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ
12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ.
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ΓΙΞ

36

(Ρξνπνπνίεζε)

«Γλσζηνπνηήζεηο

αλαθηήζηκεο

αμίαο

κε

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΓΡΟ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη
β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη
αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε
αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΚΓΡΟ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε
δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε.
ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ
ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε
ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ
αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία
ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε
ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο
απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη
νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ
θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο.
ΓΙΞ 19 Αλαζεσξεκέλν (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014)
Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη
αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ
ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014)
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΞΣΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν
απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν ππεξεζίαο‟.

ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο
ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε
ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο
επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.

ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.

ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο
είλαη αζήκαληε.

ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» θαη ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Θαη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε
πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.

ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»
Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη
ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο.
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014)
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΞΣΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ
νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΞΣΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ
θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.

ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΞΣΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα
ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο
ηνπ ΓΙΞ 39/ΓΞΣΑ 9.

ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα»
Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΙΞ 40 θαη ην ΓΞΣΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο
απνθιεηφκελα.

ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη
είηε ηελ πξνγελέζηεξε είηε ηε λέα εθδνρή ελφο αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ φηαλ επηηξέπεηαη ε πξφσξε
πηνζέηεζή ηνπ.
3. Θύξηεο Ινγηζηηθέο Αξρέο
Νη ινγηζηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο εμήο:
3.1. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
Ζ Ρξάπεδα είλαη κε εηζεγκέλε 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 ΓΙΞ 27 απαιιάζζεηαη απφ ηε
ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο ηφζν νη αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο φζν θαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ελνπνηνχληαη απεπζείαο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο ε νπνία ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ.
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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.
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 ε Ρξάπεδα
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
Ζ Ρξάπεδα 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.
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(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.
(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 ε Ρξάπεδα 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.
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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 ηεο Ρξάπεδαο απφ ηε ζηηγκή
πνπ ε Ρξάπεδα 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
Ζ Ρξάπεδα 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
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
28

Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

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
Ζ Ρξάπεδα 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». Ζ Ρξάπεδα 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.
3.7. Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Ρξάπεδαο 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
Ζ Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο θαη αθνξνχλ ζηα αθφινπζα γεγνλφηα απνκείσζεο:
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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 ηελ Ρξάπεδα 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.

Ζ Ρξάπεδα 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, ε Ρξάπεδα 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
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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 ηεο Ρξάπεδαο 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.
Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ ξνψλ
αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά απφ ηελ Ρξάπεδα 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 ε Ρξάπεδα 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
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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 ε Ρξάπεδα
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.
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Ρξάπεδα 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
ηεο Ρξάπεδαο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο γηα
παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο αθνξνχλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
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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 ηεο Ρξάπεδαο 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 ηελ
Ρξάπεδα 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
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. Ζ Ρξάπεδα 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

Ζ Ρξάπεδα 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
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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

Ζ Ρξάπεδα 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.
Ζ Ρξάπεδα 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
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
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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.
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
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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 ηεο
Ρξάπεδαο ζην πιαίζην ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
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 ηεο
Ρξάπεδαο.
3.22.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

Ρνκέαο ζεσξείηαη κηα μερσξηζηή κνλάδα ηεο Ρξάπεδαο 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. Ζ Ρξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα. Ρν δίθηπφ ηεο αξηζκεί 4 θαηαζηήκαηα. Ρα
έζνδα ηεο πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα.
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4. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Ρξάπεδαο, 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
Ζ Ρξάπεδα 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.
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
Ζ Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο ην νπνίν πξνβιέπεη, πέξαλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη επελδπηηθψλ
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εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο Ρξάπεδαο 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 ε Ρξάπεδα πξνζδηνξίδεη ηελ αμία
κέζα απφ έλα εχξνο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ «επιφγσλ αμηψλ» βαζηδφκελε θαη ζε κειέηεο αλεμάξηεησλ
εμσηεξηθψλ εθηηκεηψλ. Ζ Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο ην νπνίν έιαβε
ππφςε ηνπ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
ρνξεγήζεσλ ηεο Ρξάπεδαο, 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,

ε

Ρξάπεδα

εθηίζεηαη

ζε

θηλδχλνπο.

Απηνί

παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ππέξκεηξσλ
θηλδχλσλ. Ζ θχζε ησλ 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 ε Ρξάπεδα 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.
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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 ηεο Ρξάπεδαο θαη κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο
θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Ρξάπεδαο.
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 ηεο Ρξάπεδαο 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
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 ηεο
Ρξάπεδαο. 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.
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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 (behavioural credit scoring) αθνξά πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο
ηνπ πειάηε θαη ηελ ελ γέλεη ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Ρξάπεδα, 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.
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.
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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 ηεο Ρξάπεδαο.
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο
ζε πειάηεο %
Θαηεγνξία δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν

52,92%
0,00%
47,08%
100,00%

Ξξόβιεςε γηα
απνκείσζε
δαλείσλ %

73,56%
34,63%

31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Γάλεηα θαη
πξνθαηαβνιέο
ζε πειάηεο %

Ξξόβιεςε γηα
απνκείσζε
δαλείσλ %

6,83%
22,78%
70,39%
100,00%

0,11%
59,45%
41,87%

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.

Ξνζά ζε Δπξψ '000

Κέγηζηε Έθζεζε
2013
2012

Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν από ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ:
14.326
94
58.083

18.216
1.101
0

12.331

20.411

6.706
0
23.911

135.556
71.026
17.106

Πύλνιν Πηνηρείσλ Ηζνινγηζκνύ
Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν από ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ:
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο

115.451

263.416

4

201

Πύλνιν

115.455

263.617

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο θαηά Ξ.Η. 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
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Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Ρξάπεδαο.
Ξνζα ζε Δπξψ '000

Κε θαζπζηεξεκέλα ή απνκεησκέλα (α)
Πε θαζπζηέξεζε αιιά κε απνκεησκέλα (β)
Απνκεησκέλα (γ)
Γάλεηα πξν πξνβιέςεσλ

31ε Γεθεκβξίνπ 2013
Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο θαηά
πξνθαηαβνιέο
πηζησηηθώλ
ζε πειάηεο
ηδξπκάησλ
12.337
14.326
3.075
13.709
29.121
14.326

Ξξφβιεςε γηα απνκείσζε

(10.084)

Γάλεηα κεηά από πξνβιέςεηο

19.037

31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο θαηά
πξνθαηαβνιέο
πηζησηηθώλ
ζε πειάηεο
ηδξπκάησλ
122.472
18.216
13.709
254.328
390.509
18.216
(163.517)

14.326

226.992

18.216

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

Κεγάιεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνί

Ξνζά ζε Δπξψ '000
2013
Θαηεγνξία πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν
2012
Θαηεγνξία πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο:
Σακειφο θίλδπλνο
Κέζνο θίλδπλνο
ςειφο θίλδπλνο
Πύλνιν

Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο
Δπηρεηξήζεηο

12.337
0
12.337

13.264

13.264

Πύλνιν

Κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο

0
0
0
0

0
0
0
0

12.337
0
0
12.337

6.192
30.068
7.000
43.260

7.200
57.241
1.507
65.948

26.657
87.309
8.507
122.472

Απαηηήζεηο
θαηά
πηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ

14.326

14.326

18.216

18.216

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε αιιά ρσξίο απνκείσζε
Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλάιπζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ησλ δαλείσλ πνπ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε
αιιά ρσξίο απνκείσζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαηά θαηεγνξία θαζψο επίζεο θαη ηελ εθηηκεκέλε
εχινγε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί.
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Δπηρεηξήζεηο
Κεγάιεο
επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνί

Ηδηώηεο

Ξνζά ζε Δπξψ '000
2013
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Πύλνιν

κέρξη 30 εκέξεο
απφ 31 κέρξη 60 εκέξεο
απφ 61 κέρξη 90 εκέξεο
αλσ ησλ 180 εκεξψλ

Πύλνιν

Κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο

0
0
0
0
0

3.075
0
0
0
3.075

0
0
0
0
0

3.075
0
0
0
3.075

Δύινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

0

0

0

0

2012
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Θαζπζηέξεζε
Πύλνιν

0
0
0
0
0

1.426
0
3.856
3.797
9.079

736
0
0
3.894
4.630

2.162
0
3.856
7.691
13.709

0

2.915

140

3.055

κέρξη 30 εκέξεο
απφ 31 κέρξη 60 εκέξεο
απφ 61 κέρξη 90 εκέξεο
αλσ ησλ 180 εκεξψλ

Δύινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

(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
Κεγάιεο
επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνί

Ηδηώηεο

Ξνζά ζε Δπξψ '000

Πύλνιν

Κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο

2013
Γάλεηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε αηνκηθή βάζε σο απνκεησκέλα
Δχινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

7.703

6.007

0

13.709

0

669

0

669

14.854

238.724

751

254.328

0

27.653

52

27.705

2012
Γάλεηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε αηνκηθή βάζε σο απνκεησκέλα
Δχινγε αμία εμαζθαιίζεσλ

Θίλδπλνο αληηζπκβαιιόκελσλ ηξαπεδώλ
Ζ Ρξάπεδα 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, ε Ρξάπεδα ζπλαιιάζζεηαη κε άιιεο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο. Γηεμάγνληαο απηέο ηηο ζπλαιιαγέο ε Ρξάπεδα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη θεθάιαηα ιφγσ
ηεο πηζαλήο κε έγθαηξεο απνπιεξσκήο πξνο ηελ Ρξάπεδα ησλ πθηζηάκελσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ
ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ.
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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
Ζ Ρξάπεδα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη θεθάιαηα εμαηηίαο ησλ πηζαλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
άιισλ γεγνλφησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα φπνπ ηα θεθάιαηα ή ξεπζηά δηαζέζηκα ηεο Ρξάπεδαο 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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Ζ Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο 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 η, 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 ηεο Ρξάπεδαο.
Ν θίλδπλνο αγνξάο, ζε φξνπο VaR, ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, θαηά ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ 2013, αλεξρφηαλ ζην
πνζφ ησλ Δπξψ 18,63 ρηι., φπσο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ξνζά ζε Δπξψ '000

31ε Γεθεκβξίνπ
2013

31ε Γεθεκβξίνπ
2012

Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο

1,98

0,73

Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ Σαξηνθπιαθίνπ Νκνιφγσλ

Λ/Α

Λ/Α

Θίλδπλνο Αγνξάο Σαξηνθπιαθίνπ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Ξξνηφλησλ

18,71

64,49

Κείσζε ιφγσ ζπζρέηηζεο

-2,05

-0,94

18,63

64,27

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.
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
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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 ε Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο (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 ηεο Ρξάπεδαο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ. Πηνπο πίλαθεο
παξνπζηάδνληαη

ζε

ινγηζηηθή

αμία

ηα

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

θαη

νη

ππνρξεψζεηο

ηεο

Ρξάπεδαο

θαηεγνξηνπνηεκέλα κε βάζε ηελ εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ γηα ηα ζηνηρεία θπκαηλφκελνπ
επηηνθίνπ ή ηελ εκεξνκελία ιήμεο γηα ηα ζηνηρεία ζηαζεξνχ επηηνθίνπ.

46

Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Θίλδπλνο Δπηηνθίσλ
Ξνζά ζε Δπξψ '000

Έσο 1 κήλα

1-3 κήλεο

3-12 κήλεο

Άηνθα

Πύλνιν

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
Δλεξγ εηηθό
Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

14.394

430

14.824

Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο θαηά Ξ.Η. απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ &
ππνρξεψζεσλ

14.326

0

14.326

0

58.083

58.083

Δκπνξηθφ Σαξηνθπιάθην
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά απφ πξνβιέςεηο)

12.265

6.498

0

5.955

5.955

275

19.037

Σαξηνθπιάθην επελδχζεσλ

39

39

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

40.475

40.475

47.174

152.740

Πύλνιν ελεξγ εηηθνύ

40.985

6.498

58.083

Ξαζεηηθό
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο

2.787
43.562

51
207

Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν Ξαζεηηθνύ

2.838
43.769

18.134

18.134

2.191

2.191

46.348

207

0

20.375

66.931

(5.363)

6.291

58.083

26.799

85.809

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

134.816

109.571

2.062

46.026

292.475

Πχλνιν παζεηηθνχ

142.372

27.359

409

16.079

186.219

Θαζαξή ζέζε ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ-παζεηηθνύ

(7.556)

82.212

1.653

29.947

106.256

Ππλνιηθό Άλνηγ κα Δπηηνθηαθνύ θηλδύλνπ

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

Δπηπιένλ, ε Ρξάπεδα, 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 ηελ
Ρξάπεδα 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.
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Νη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Πηνπο πίλαθεο
παξνπζηάδνληαη

ζε

ινγηζηηθή

αμία

ηα

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

θαη

νη

ππνρξεψζεηο

ηεο

ηξάπεδαο

θαηεγνξηνπνηεκέλα αλά λφκηζκα.
Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο

Πνζά ζε Δπξώ '000

EUR

USD

GBP

CHF

Ιοιπά
Λομίζμαηα

JPY

ύνολο

Θαηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2013
Θίνδςνορ ζςναλλάγ μαηορ ζηοισείων Δνεπγ ηηικού
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα
Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο θαηά Π.Ι. από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ &
ππνρξεώζεσλ
Φξεόγξαθα Δκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - απαηηήζεηο
Γάλεηα θαη ινηπέο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο)
Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ

14.797

9

12

5

8.590

4.208

540

216

14.824
74

698

14.326

58.083

58.083

5.955

5.955

94
18.997

94
40

19.037

39

39

Σπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

2.694

2.694

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

8.683

8.683

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

2

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

27.956

906

67

1

3

70

29.003

145.891

5.163

619

222

77

768

152.740

8.076

2

4

4

1.319

317

133

87

ύνολο Δνεπγ ηηικού

2

Θίνδςνορ ζςναλλάγ μαηορ Παθηηικού
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - ππνρξεώζεηο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία

2.789
35.682

49

76
15.450

2.838
43.769
76

580

2.191

17.886
2.191

172

172

ύνολο παθηηικού

56.359

9.395

320

137

91

629

66.931

Θαθαπή θέζη ζηοισείων ενεπγ ηηικού -παθηηικού

89.532

(4.232)

300

85

(15)

140

85.809

Σύλνιν ελεξγεηηθνύ

259.657

32.019

171

95

40

493

292.475

Σύλνιν παζεηηθνύ

153.765

31.865

192

71

22

304

186.219

105.892

154

(21)

24

18

189

106.256

Θαηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2012

Θαθαπή θέζη ζηοισείων ενεπγ ηηικού-παθηηικού

Δπηπιένλ, ε Ρξάπεδα, 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 ε Ρξάπεδα πεγάδεη απφ ηπρφλ αξλεηηθέο
κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη άιισλ αμηψλ. Ωο επί ην πιείζηνλ ε Ρξάπεδα 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
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ρξεζηκνπνηνχληαη παξάγσγα πξντφληα επί κεηνρψλ ή δεηθηψλ. Ζ Ρξάπεδα δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ζε ζρέζε
κε ηηο ηηκέο αγαζψλ (commodities).
Ζ Ρξάπεδα, 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 2010 έδεημαλ φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαηά 20% ζα πξνθαιέζεη
δεκίεο ζηελ Ρξάπεδα πνζνχ €2 εθαηνκκπξίσλ.
5.6. Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο αλεπξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ρξάπεδαο ή γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεί ε Ρξάπεδα 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.
Ζ Ρξάπεδα 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 ηεο Ρξάπεδαο ζηηο αλάινγεο πεξηφδνπο, αλάινγα κε
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ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο κέρξη ηε ιήμε ηνπο.Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη
νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.
Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο
Ξνζά ζε Δπξψ '000

Έσο 1 κήλα

1-3 κήλεο

3-12 κήλεο

1-2 έηε

2-5 έηε

Ξάλσ από
5 έηε

Πύλνιν

Θαηά ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
πνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο
Ινηπέο πνρξεψζεηο
Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ
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0

2.787

2.838

34.264

5.442

4.167

43.873

15.157

355

2.449

2.363

49.472
61.519

5.797
1.766

9.403
59.787

2.363
21.306

20.324
0
8.450

0
0

67.035
152.827

Θαηά ηε 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
πνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα

98.456

πνρξεψζεηο πξνο πειάηεο

50.069

21.592

365

8.976

1.092

4.260

1.750

157.501
122.321

22.684
5.284

4.626
13.394

1.750
26.684

Ινηπέο πνρξεψζεηο (φπσο αλακνξθψζεθε)
Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ

98.456
72.027
16.079
0
24.845

0
102.898

186.561
295.426

Ζ Ρξάπεδα δηαζέηεη ηακεηαθά ηζνδχλακα χςνπο € 29,2 εθ ζηηο 31.12.2013, ηα νπνία θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην
62% ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ θαη δηαηξαπεδηθήο. Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Ρξάπεδαο αλακέλεηαη λα εληζρπζεί
ζεκαληηθά κε ηελ είζπξαμε εληφο ηνπ 2014 ηεο απαίηεζεο ηεο χςνπο € 58 εθ. πξνεξρφκελε απφ ηνλ
δηαθαλνληζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο.
5.7. Θεθαιαηαθή Δπάξθεηα
Ζ Ρξάπεδα ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζέηεη θαη παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Ρξάπεδαο. 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) 9% 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 01/01/2008 εθαξκφδεηαη ην λέν επνπηηθφ πιαίζην
(Βαζηιεία ΗΗ) πνπ ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην βάζε ηνπ λ.3601/2007, 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 ηεο Ρξάπεδαο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ Νηθνλνκηθή
Γηεχζπλζε ηεο Ρξάπεδαο θαη ππνβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο.
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Ρα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Ρξάπεδαο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier I). Πε
απηά πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
Ξεξαηηέξσ πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΞΓ/ΡΔ 2587/20.08.07. Ζ Ρξάπεδα δελ
δηαζέηεη Ππκπιεξσκαηηθά Θεθάιαηα (Tier II).
Ν δείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Ρξάπεδαο κε 31/12/2013 δηακνξθψζεθε σο εμήο:

31/12/2013
110.427
20.375
(44.993)
(2)
(2.887)
82.920
82.920

31/12/2012
Όπσο
αλακνξθψζεθε
110.427
20.375
(24.546)
(4)
(3.880)
102.373
102.373

133.383
673
12.193
32.149

267.120
361
18.672
46.737

Πύλνιν

178.398

332.890

Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

46,48%

30,75% *

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 Γείθηεο ηνπ 2012 δελ έιαβε ππφςε ηηο επνπηηθέο αλαπξνζαξκνγέο γηα Κεγάια Σξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα
Ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Ρξάπεδαο βειηηψζεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο απφ ηελ πψιεζε ζηηο 26 Καξηίνπ 2013 ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηεο θαη παξά ην γεγνλφο ηεο ζρεηηθήο δεκηάο πψιεζεο ησλ € 17,0 εθ, πεξίπνπ.
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 ε Ρξάπεδα 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.
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Ρα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηα παξάγσγα θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 1. Ρα ρξεφγξαθα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 3.
7. Θαζαξά έζνδα από ηόθνπο
Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Δπξώ '000

31 η Γεκεμβπίος
2013

Σόκοι και εξομοιούμενα έζοδα
Τόθνη ηίηισλ ζηαζεξήο απόδνζεο
Τόθνη δαλείσλ
Τόθνη από δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπνί ηόθνη έζνδα
ύνολο
Tόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Τόθνη θαηαζέζεσλ πειαηώλ
Γηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπνί ηόθνη έμνδα
ύνολο
Θαθαπά ένηοκα έζοδα

31 η Γεκεμβπίος
2012

237
3.661
98
1.140
5.136

1.030
13.601
119
870
15.620

(774)
(1.545)
(570)
(2.889)

(1.113)
(3.108)
(2.208)
(6.429)

2.248

9.191

8. Θαζαξά έζνδα από πξνκήζεηεο
Ρα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Δπξώ '000

31η Γεκεμβπίος
2013

Καζαξά έμνδα από πξνκήζεηεο Δκπνξηθώλ Σπλαιιαγώλ
Καζαξά έζνδα από Δπελδπηηθή Τξαπεδηθή
Καζαξά έζνδα από Φξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Λνηπά έζνδα πξνκεζεηώλ
Θαθαπό αποηέλεζμα ππομηθειών

31η Γεκεμβπίος
2012

(49)
567
4.721
32

52
746
4.999
62

5.271

5.859

9. Απνηειέζκαηα Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξξάμεσλ
Ρα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ '000
Απνηέιεζκα απφ 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

31η Γεκεμβπίος
2013

31 η Γεκεμβπίος
2012

3.832

8.720

775

92

0
(2.798)
1.809

327
(8.742)
397
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10. Ινηπά έζνδα
Ρα ινηπά έζνδα ηεο Ρξάπεδαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31η Γεκεμβπίος
2013

Πνζά ζε Δπξώ '000
Έζνδα από ελνίθηα
Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο
Έθηαθηα έζνδα
Πύλνιν

77
1.842
63
1.982

31η Γεκεμβπίος
2012
133
0
109
242

Ρα έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο αθνξά ζε αληηζηξνθή πξφβιεςεο γηα δηθαζηηθέο αγσγέο εηο βάξνο
ηεο Ρξάπεδαο, θαηφπηλ ζεηηθήο απφθαζεο ζε επίπεδν εθεηείνπ.
11. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ '000

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

6.265

8.034

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

1.576

1.796

880

458

Ππληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ
Πύλνιν

261

293

8.982

10.581

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο ηελ 31/12/2013 αλεξρφηαλ ζε 157 άηνκα (31/12/2012:
190).
Ξαξνρέο ζην Ξξνζσπηθό ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο
Ρνλ Κάην ηνπ 2007 ε Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Ιατθήο Ρξάπεδαο θαηάξηηζε πξφγξακκα δηάζεζεο
δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (stock option) ζην πξνζσπηθφ φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ηεο, δπλάκεη ηεο
απφ 5/4/07 απφθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο 8/5/2007 ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζιήςεσλ θαη
Ακνηβψλ, πξνρψξεζε ζηελ παξαρψξεζε ζπλνιηθά 70.305.000 δηθαησκάησλ εθ ησλ νπνίσλ 5.115.000
δηθαηψκαηα θαηαλεκήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπελδπηηθήο
Ρξάπεδαο. Κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ηεζεί, ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη ζηαδηαθά ηελ
πεληαεηία 2007-2011. Ρα δηθαηψκαηα δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία.
Ζ ηηκή εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ αλέξρεηαη ζε € 10 αλά δηθαίσκα θαη φια ιήγνπλ ηελ 15 Γεθεκβξίνπ 2011.
Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο επηκεηξήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία
παξαρψξεζεο κε βάζε ην κνληέιν απνηηκήζεσλ Black & Scholes. Ρα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη: α) ε εχινγε αμία (ηηκή θιεηζίκαηνο) ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
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παξαρψξεζεο € 8,48, β) ε πξνζδνθψκελε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Ζ πξνζδνθψκελε δηαθχκαλζε
θαζνξίζηεθε ζε 12% κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ εηζεγκέλσλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, γ) ε ηηκή
εμάζθεζεο € 10, δ) ην επηηφθην άλεπ θηλδχλνπ κε βάζε ηελ θακπχιε επηηνθίνπ ηνπ επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο 4,15% (κέζνο φξνο), ε) ε κεξηζκαηηθή απφδνζε ε νπνία θαζνξίζηεθε ζε 3,58% θαη ζη)
πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ησλ δηθαησκάησλ ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-2 εηψλ.
Πηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Ιατθή Ρξάπεδα
ελέθξηλε φπσο ηξνπνπνηεζεί ε ηηκή εμάζθεζεο απφ 10 επξψ ζε 4,50 επξψ θαη φπσο παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαηά 2 έηε κε ηειεπηαία πεξίνδν εμάζθεζεο ην έηνο 2013 αληί ην έηνο 2011. Ζ πξφζζεηε
εχινγε άμηα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα
αθφινπζα: ε ηηκή κεηνρήο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009 ζηα € 2,32 , θαηαζεηηθνχ άλεπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ ηνπ
επξψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 1,9% (κέζνο φξνο), δηαθχκαλζε ηηκή ηεο κεηνρήο 27,3% θαη
απφδνζε κεξίζκαηνο 3,45%.
12. Άιια έμνδα δηνίθεζεο
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Άιια έμνδα δηνίθεζεο» έρεη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000

31η Γεκεμβπίος
2013

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

475
220
597
938
60
470
72
942
3.774

31 η Γεκεμβπίος
2012
347
358
722
1.275
43
541
105
863
4.254

13. Ινηπέο απνκεηώζεηο, πξνβιέςεηο θαη έθηαθηεο δεκηέο
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ινηπέο απνκεηψζεηο, πξνβιέςεηο θαη έθηαθηεο δεκηέο» έρεη σο εμήο:
Πνζά ζε Δπξώ '000
Εεκηά από πώιεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ
Απνκεηώζεηο ζε ζπκκεηνρέο (Σεκ. 21)
Απνκεηώζεηο επελδπηηθώλ αθηλήησλ (Σεκ. 22)
Απνκεηώζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ αθηλήησλ (Σεκ. 22)
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ινηπώλ απαηηήζεσλ
Πξνβιέςεηο γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο (Σεκ. 30)
Πξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο αγσγέο (Σεκ. 30)
Λνηπέο Πξνβιέςεηο
ύνολο

31η Γεκεμβπίος
2013
17.009
999
0
0
0
0
50
69
18.127

31 η Γεκεμβπίος
2012
0
278
3.013
8.947
913
600
2.740
0
16.491
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Ζ παξαπάλσ δεκηά ησλ €17 εθ. αθνξά ζηελ πψιεζε δαλείσλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ χςνπο €210,4 εθ. (ή
€365,6 εθ. πξν πξνβιέςεσλ απνκείσζεο) θαη θαηαζέζεσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ χςνπο €67,7 εθ. πξνο
€125,7 εθ. ην Κάξηην ηνπ 2013.
14. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο κε θφξν εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ρξέρνλ Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ πξνεγνχκελσλ
ρξήζεσλ
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2012
Όπσο αλακνξθψζεθαλ

31ε Γεθεκβξίνπ
2013
0

11

(198)

11.119

0

307

(198)

11.437

Βάζεη ηνπ Λφµνπ 4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απμήζεθε ζε 26% (απφ 20% ην 2012) γηα ηα έζνδα
ησλ ρξήζεσλ 2013 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 31.
15. Κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηε Θεληξηθή Ρξάπεδα
Ρν ππφινηπν ηνπ ηακείνπ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα αλαιχεηαη σο εμήο:

Πνζά ζε Δπξώ '000
Τακείν
Καηαζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα
ύνολο

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

430
14.394

305
1.241

14.824

1.546

Ρν κέζν χςνο ησλ ειαρίζησλ δηαζεζίκσλ πνπ έπξεπε λα ηεξεί ε ηξάπεδα ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ην κήλα
Γεθέκβξην 2013 αλήξρεην ζε € 338 ρηι.
16. Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
Νη απαηηήζεηο ηεο Ρξάπεδαο απφ θαηαζέζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
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Πνζά ζε Δπξώ ΄000

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

Τνπνζεηήζεηο ζηε Γηαηξαπεδηθή Αγνξά
Αληαπνθξηηέο εμσηεξηθνύ
Αληαπξνθξηηέο εζσηεξηθνύ, θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο θαη
άιιεο απαηηήζεηο
ύνολο

680
4.465

12.045
1.919

9.181
14.326

4.252
18.216

Βπασςππόθεζμερ
Κακποππόθεζμερ

14.326
0

18.216
0

17. Απαηηήζεηο από πώιεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Ξαζεηηθνύ
Ρν πνζφ ησλ €58,1 εθ. αθνξά ζε απαίηεζε ηεο Ρξάπεδαο φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Ρξάπεδαο ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο θαη απφ ηε δηαρείξηζε/ηαθηνπνίεζε ησλ ελ
ιφγσ θνλδπιίσλ απφ ηελ Ρξάπεδα 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
ηεο Ρξάπεδαο 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 ηεο Ρξάπεδαο θαη ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ, θαη
(ε) ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη γηα ζπκβαηηθφ ζπκςεθηζκφ ησλ εθαηέξσζελ απαηηήζεσλ ηεο Ρξάπεδαο
Ξεηξαηψο θαη ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ.
Ρν σο άλσ πνζφ δηαθαλνληζκνχ ησλ 58,1 εθ. βαξχλεη ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθαλ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο. O ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ έγηλε απφ ηελ Ρξάπεδα. Ξξνζειήθζεθε
εμσηεξηθφο ειεγθηήο γηα λα εθαξκφζεη πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (“Agreed Upon Procedures”).
Δπίζεο, ην ελ ιφγσ πνζφ αλακέλεηαη λα επηβεβαησζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ αλεμάξηεην
ειεγθηή φπσο απηφ νξίζηεθε ζηε ζχκβαζε ηεο 25ε Καξηίνπ 2013. Πχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ
ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο, ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο, ηεο CPB θαη ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ, ε
Ρξάπεδα Θχπξνπ, έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην πνζφ δηαθαλνληζκνχ 58,1 εθ. πξνο ηελ
Δπελδπηηθή Ρξάπεδα φηαλ ε Ρξάπεδα Ξεηξαηψο ην θαηαβάιιεη πξνο ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ ζχκθσλα κε ηνλ φξν
5 ηεο Πχκβαζεο Καξηίνπ 2013 θαη ηνλ φξν 3.5 ηεο Πχκβαζεο Ηνπλίνπ 2013.
Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ δελ δηθαηνχηαη λα πξνβεί, ππφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, ζε
κνλνκεξή ζπκςεθηζκφ ηνπ πνζνχ δηαθαλνληζκνχ κε ηπρφλ αληαπαηηήζεηο ηεο θαηά ηεο CPB. Γεδνκέλεο ηεο
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θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ζπκςεθηζκνχ, ε Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο έρεη παξάιιεια πξνβεί ζε ελέξγεηεο
πξνθεηκέλεο ηεο επίζπεπζεο ιήςεο ηνπ πνζνχ δηαθαλνληζκνχ απ‟ επζείαο απφ ηε Ρξάπεδα Ξεηξαηψο.
Ρν πνζφ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί ζην ζχλνιν ηνπ, εληφο ηνπ 2014.
18. Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην
Ρν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αθνξά απνθιεηζηηθά κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
19. Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013

31 ε Γεθεκβξίνπ 2012
Δθηηκώκελε Δύινγε
Αμία

Δθηηκώκελε Δύινγε Αμία

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000

Νλνκαζηηθή
Αμία

Δλεξγεηηθό

Ξαζεηηθό

0
0

0
0

0
94
94

0
76
76

Πύλνιν παξαγώγσλ γηα εκπνξία

94

Βπασςππόθεζμα
Κακποππόθεζμα

94
0

Ξαξάγσγα γηα εκπνξία
Ξαξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο:
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο (swaps)
Ξαξάγσγα επί δεηθηώλ / ηίηισλ :
Ππκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures)
Ππκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options)

5.129
170

Νλνκαζηηθή
Αμία
Δλεξγεηηθό Ξαζεηηθό

0
0

0
0

0
1.101
1.101

0
62
62

76

1.101

62

76
0

1.101
0

62
0

9.973
1.129

Ζ απνηίκεζε ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 2013, ιφγσ ηεο
θαζεκεξηλήο εθθαζάξηζεο ησλ παξαγψγσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ
δηαπξαγκαηεχζηκσλ παξαγψγσλ θαη ν νπνίνο έρεη πεξηιεθζεί ζηα Ινηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ.
20. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ
Ρν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ ηεο Ρξάπεδαο αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000
Θαηαλαισηηθά Γάλεηα
Γάλεηα πξνο θπζηθά πξφζσπα (ρξεκαηηζηεξηαθφο θιάδνο)
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα
Γάλεηα ζην δεκφζην ηνκέα θαη ΝΡΑ
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο δαλείσλ θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο
Πύλνιν
Βπασςππόθεζμα
Κακποππόθεζμα

31 η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

72
19.968
9.081
0
29.121

7.146
12.811
300.261
70.291
390.509

(10.084)

(163.517)

19.037

226.992

19.037
0

148.421
78.571

58

Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφ 26 Καξηίνπ 2013 ζχκβαζε πψιεζεο
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο, αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ ΄000
Γάλεηα ζην πξνζσπηθφ
Γάλεηα πξνο θπζηθά πξφζσπα (ρξεκαηηζηεξηαθφο θιάδνο)
Δλδννκηιηθά δάλεηα
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα

31 η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

72
19.968
8.613
469
29.121

171
12.811
5.292
7.893
26.167

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο δαλείσλ θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο

(10.084)

(8.496)

Κε κεηαβηβαδόκελα δάλεηα

19.037

17.671

0
0
0
0

6.975
287.076
70.291
364.342

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο δαλείσλ θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο

0

(155.021)

Κεηαβηβαδόκελα δάλεηα

0

209.321

19.037

226.992

Θαηαλαισηηθά δάλεηα
Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα
Γάλεηα ζην δεκφζην ηνκέα θαη ΝΡΑ

Πύλνιν Γαλεηαθνύ Σαξηνθπιαθίνπ

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ δαλείσλ έρεη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ ΄000
πφινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Έμνδν ρξήζεο
Ξσιήζεηο δαλείσλ
Γηαγξαθέο δαλείσλ
πόινηπν ιήμεο ρξήζεο

31η Γεκεμβπίος
2013
(163.517)
(1.068)
154.496
5
(10.084)

31η Γεκεμβπίος
2012
(70.861)
(92.661)
0
5
(163.517)

21. Δπελδπηηθό ραξηνθπιάθην
Ρν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Ρξάπεδαο απνηειείηαη απφ «Γηαζέζηκα Ξξνο Ξψιεζε» ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα, πνπ απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ κε εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ
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22. Ππκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

% ζπκκεηνρήο
31/12/2013

Σώξα

Αληηθείκελν εξγαζηώλ

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ & ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ.

99,99%

Διιάδα

Αλψλπκνο Δηαηξία Θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκκεηνρψλ

IBG MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π

50,00%

Διιάδα

Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ

ΗΒG A.E.Ξ.Δ..

79,31%

Διιάδα

Ξαξνρή Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ

100,00%

Θχπξνο

Σξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο ζην Σξεκαηηζηήξην
ηεο Θχπξνπ

ΚΑRFIN GAM A.Δ.Γ.Α.Θ.

4,40%

Διιάδα

Γηαρείξηζε Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ

ΗΒG INVESTMENTS S.A.

90,00%

Δπσλπκία

ΚΑRFIN SECURITIES CYPRUS

British Virgin Islands Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο

Δλεξγεηηθό

Θέξδε /
(Εεκηέο)
πξν θόξσλ

Έζνδα
Θύθινο εξγαζηώλ

πνρξεώζεηο

Πνζά ζε Δπξώ '000
ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ & ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ.

3.434

3.655

0

(305)

IBG MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ.Δ.Π

1.763

239

1.205

221

0

0

0

0

16

2

0

0

ΚΑRFIN GAM A.Δ.Γ.Α.Θ.

3.150

1.289

2.147

(311)

ΗΒG INVESTMENTS S.A.

5.846

3.405

0

(829)

ΗΒG A.E.Ξ.Δ..
ΚΑRFIN SECURITIES CYPRUS

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ ζπγαηξηθψλ ηεο ηξάπεδαο, κε εμαίξεζε ηελ εηαηξία «IBG ΑΔΞΔ» ε
νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ελνπνηνχληαη απεπζείαο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο.

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ππκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:

Πνζά ζε Δπξώ '000
Τπόλοιπο έναπξηρ σπήζηρ
Πξνζζήθεο
- Μεηαθνξά κεηαμύ ραξηνθπιαθίσλ
- Πώιεζε ζπγαηξηθήο
- Υπνηίκεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο
- Μείσζε πνζνζηνύ ζε πθηζηάκελεο επελδύζεηο
- Αύμεζε πνζνζηνύ ζε πθηζηάκελεο επελδύζεηο
Τπόλοιπο ηέλοςρ σπήζηρ

31 η Γεκεμβπίος
2013

31 η Γεκεμβπίος
2012

3.770

3.778

(900)
(176)
0

(278)
0
270

2.694

3.770
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23. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα θαη ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα πάγηα
Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρνπλ σο εμήο:
Ηδιοσπηζιμοποιούμενα πάγ ια

Πνζά ζε Δπξώ '000

Οικόπεδα-Θηίπια
& Δγ καηαζη.
Θηιπίος

Κησ/κόρ
εξοπλιζμόρ &
Κεηαθοπικά
Κέζα

Έπιπλα και
Ιοιπόρ
εξοπλιζμόρ

Δπενδύζειρ
ζε Ακίνηηα

ύνολο

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013

11.200

18

6.533

17.751

κείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ιογ ιζηική αξία ηην 1η Ηανοςαπίος 2013

(4.956)

(11)

(6.377)

(11.344)

0

6.244

7

156

6.407

2.295

Πξνζζήθεο

2.295

41

31

193

265

0

0

(4)

(48)

(52)

0

(184)

(2)

(96)

(282)

0

Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ

0

2

47

49

0

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013

11.241

45

6.678

17.964

2.295

κείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ιογ ιζηική αξία ηην 31η Γεκεμβπίος 2013

(5.140)
6.101

(11)
35

(6.426)
252

(11.577)
6.388

0
2.295

Πσιήζεηο - Γηαγξαθέο
Απνζβέζεηο Φξήζεο

Ρν ζχλνιν εζφδσλ απφ ελνίθηα ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηεο Ρξάπεδαο αλήιζε ζηε ρξήζε 2013 ζην πνζφ
ησλ € 76 ρηι.
24. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ζ κεηαβνιή ησλ ινηπψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρεη σο εμήο:
Ιογιζμικό

Πνζά ζε Δπξώ ΄000
Κόζηνο θηήζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013
Μείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ιογιζηική αξία ηην 1 η Ηανοςαπίος 2013

3.398
(3.394)
4

Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ
Κόζηνο θηήζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
Μείνλ: Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Ιογιζηική αξία ηην 31 η Γεκεμβπίος 2013

0
(2)
0
3.398
(3.396)
2

25. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία
Ζ κεηαβνιή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2013
Ξνζά ζε Δχξσ '000
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα θαη Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα
Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρνξεγήζεηο & απαηηήζεηο
πνρξεψζεηο γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Ξξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Φνξνινγηθέο δεκηέο

Πύλνιν

πόινηπν
1 Ηαλνπαξίνπ
2013

Αλαγλώξηζε ζηα Αλαγλώξηζε ζηα
απνηειέζκαηα
Ίδηα Θεθάιαηα

πόινηπν
31 Γεθεκβξίνπ
2013

1.199
2.966

102
(1.964)

1.301
1.001

30

(32)

(2)

450
249
4.894

289
1.804
198

739
2.052
5.092

0
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Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηηο 31/12/2013 πεξηνξίζηεθε ζηα € 5.092 ρηι., βάζεη πξφζθαησλ
εθηηκήζεσλ γηα ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ηεο Ρξάπεδαο (Πεκείσζε 4).
26. Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Πνζά ζε Δπξώ '000

31 η Γεκεμβπίος
2013

31 η Γεκεμβπίος
2012

Φξεώζηεο Γηάθνξνη

1.842

2.311

Τακείν Δγγύεζεο Καηαζέζεσλ & Δπελδύζεσλ

4.466

4.301

Σπλλεγγπεηηθό θεθάιαην

2.887

3.880

Δπηθνπξηθό θεθάιαην
Λνγαξηαζκνί Δθθαζάξηζεο Φξεκαηηζηεξηαθώλ
ζπλαιιαγώλ ΦΑΑ, ΦΠΑ & ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο
αιινδαπήο
Απαηηήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην
Λνγαξηαζκόο πεξηζσξίνπ δηαπξαγκαηεύζηκσλ
παξαγώγσλ
Τόθνη θαη ινηπά έζνδα εηζπξαθηέα

7.253

2.519

3.805
2.699

690
2.710

928
0

1.467
14

Δγγπήζεηο

686

699

Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθαη/ιώλ θαη πηζηώζεσλ

159

72

24.725

18.663

Μείνλ : Πξνβιέςεηο
Πύλνιν

(814)
23.911

(1.557)
17.106

Βπασςππόθεζμα

8.619
15.292

5.707
11.399

Κακποππόθεζμα

27. πνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα
Νη ππνρξεψζεηο πξνο ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

Πνζά ζε Δπξώ ΄000
Καηαζέζεηο ζηε Γηαηξαπεδηθή Αγνξά
Υπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά Ιδξύκαηα

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

2.787
51

98.353
103

ύνολο

2.838

98.456

Βπασςππόθεζμερ
Κακποππόθεζμερ

2.838
0

98.456
0
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28. πνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Νη θαηαζέζεηο θαη νη ινηπνί ινγαξηαζκνί πειαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ '000

31 η Γεκεμβπίος
2013

Θαηαζέζεηο φςεσο
Ρακηεπηήξην
Θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο
Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο

31 η Γεκεμβπίος
2012

948
1.227
38.869
2.725

3.540
1.922
57.361
8.861

Πύλνιν

43.769

71.684

Βπασςππόθεζμερ
Κακποππόθεζμερ

43.769
0

71.684
0

29. πνρξεώζεηο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ηα παξαθάησ:

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

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε

0
172
172

0
331
331

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

31η Γεκεμβπίος
2013
34
16
711
761

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε
88
40
330
458

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

31η Γεκεμβπίος
2013
331
(773)
760
(146)
172

31η Γεκεμβπίος
2012
Όπσο αλακνξθψζεθε
1.048
(406)
459
(770)
331
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30. Ινηπέο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ '000

31 η Γεκεμβπίος
2013

31 η Γεκεμβπίος
2012

πνρξεψζεηο ζε πειάηεο / ρξεκαηηζηήξην απφ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Ρφθνη θαη ινηπά έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Ξηζησηέο δηάθνξνη
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Πύλνιν

15.054
331
13
2.448
23
17
17.886

8.816
356
26
2.690
28
15
11.931

Βπασςππόθεζμα
Κακποππόθεζμα

17.886
0

11.931
0

31. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξνζά ζε Δπξψ '000

Ξξνβιέςεηο γηα
Ξξνβιέςεηο γηα
Ξξνβιέςεηο γηα
Ξξνβιέςεηο γηα
Ινηπέο

31η Γεκεμβπίος
2013

δηθαζηηθέο αγσγέο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο
κε ιεθζείζεο άδεηεο
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

Πύλνιν

31η Γεκεμβπίος
2012

700
600
512
341
38

2.440
600
370
307
38

2.191

3.755

32. Κεηνρηθό Θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Αξηζκόο
κεηνρώλ

Νλνκαζηηθή
Αμία

Πύλνιν Θνηλώλ
κεηνρώλ

31η Γεκεμβπίος 2012

3.762.420

€ 29,35

110.427.027,00

31η Γεκεμβπίος 2013

3.762.420

€ 29,35

110.427.027,00
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33. Ινηπά απνζεκαηηθά
Ρα ινηπά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ '000
Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα θαη απνζεκαηηθά ινηπψλ δηαηάμεσλ
Δθηαθηα απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθφ γηα πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ
(Stock Options plan)
Ινηπά Απνζεκαηηθά

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

11.719
3.631
3.481

11.719
3.631
3.481

1.544

1.544

20.375

20.375

Ραθηηθό απνζεκαηηθό: Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία ε Ρξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε 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 εηαηξείαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ρξεσζηηθνχ
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ εηο λένλ.

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά: Ρα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζηεί βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ
λφκσλ θαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηζρχνληα ηφηε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Ζ
Ρξάπεδα δελ πξνηίζεηαη λα ηα δηαλείκεη εληφο ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. Έρεη δε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζηνλ
ζπκςεθηζκφ ηνπο κε θνξνινγηθέο δεκηέο ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ή ινγηζηηθή
επίπησζε. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ πξφηππν ΓΙΞ 12, δελ έρεη
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.

34. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Ρξάπεδαο 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
Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηε θεληξηθή ηξάπεδα
Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Πύλνιν

31η Γεκεμβπίος
2013

31η Γεκεμβπίος
2012

14.824
14.326

1.546
18.216

29.150

19.762
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Πηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ρξάπεδαο πεξηιακβάλνληαη νη αγνξνπσιεζίεο ηνπ
εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Αγνξνπσιεζίεο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
35. 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

31η Γεκεμβπίος
2013

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

31η Γεκεμβπίος
2012

1.519

1.596

4
1.523

201
1.797

β) Δλδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Ζ Ρξάπεδα έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Νη θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηεο
Δηαηξείαο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη ε εηαηξεία παξακέλεη
ελδερνκέλσο ππφρξεε γηα επηπξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ γηα ηηο
αλέιεγθηεο ρξήζεηο. Γηα ηελ αλσηέξσ ρξήζε έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε χςνπο € 341.000.
Γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη 2012 έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994.
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξεία έρεη 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 2013. Δθηηκνχκε φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ ζα
πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο
γ) Δλδερόκελεο λνκηθέο ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο επίδηθεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ρξάπεδαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 , πέξα ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο
έρεη ζρεκαηηζηεί ήδε ε αλάινγε πξφβιεςε (Πεκείσζε 31)
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36. 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.
36.1.

Ππλαιιαγέο ηεο ηξάπεδαο 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
2013
67
8.614
0
8.681
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
2.784
1
0
2.785
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
395
88
5
19
507
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
1.028
84
3
1.115

31ε Γεθεκβξίνπ
2012
12.719
4.504
0
17.223
31ε Γεθεκβξίνπ
2012
98.456
1.397
101
99.954
31ε Γεθεκβξίνπ
2012
203
30
67
92
392
31ε Γεθεκβξίνπ
2012
3.177
482
187
3.846
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36.2.

Ππλαιιαγέο κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2013

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

7
7
31ε Γεθεκβξίνπ
2013

Ξνζά ζε Δπξψ „000
β) Ινγαξηαζκνί ππνρξεώζεσλ
Θαηαζέζεηο
Πύλνιν

γ) Έζνδα
Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα
Έζνδα πξνκεζεηψλ
Πύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ
2012
2
2
31ε Γεθεκβξίνπ
2012

0
0
0
31ε Γεθεκβξίνπ
2013

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

0
3
3
31ε Γεθεκβξίνπ
2012

0
0

0
0

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

37.

7
7

39
39
31ε Γεθεκβξίνπ
2013

Ξνζά ζε Δπξψ „000

36.3.

31ε Γεθεκβξίνπ
2012

31ε Γεθεκβξίνπ
2013
11
375
386

31ε Γεθεκβξίνπ
2012
0
315
315

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Καξνύζη, 29 Καΐνπ 2014

Ν Αληηπξόεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ &
Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο

Θεόδσξνο Θενδώξνπ

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο θαη
Δθηειεζηηθό κέινο ηνπ

Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

Αλέζηεο Φηιόπνπινο

Θσλζηαληίλνο Θαιιίξεο
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