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Συνεδρίαση 108/4.4.2014

Θέμα 1:

Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ’ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία
και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης
εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το
πιστωτικό ίδρυμα»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α) τo άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410),
όπως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής
Επιτροπής 4/8.1.2013 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Πράξης
Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β’ 13),
γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα,
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 178), όπως ισχύει,
και ιδίως το άρθρο 24, την παρ. 4 του άρθρου 25 και τις παρ.1 και 3 του άρθρου 26
αυτού,
δ) το ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ,
2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική
αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 113), όπως ισχύει, και
ειδικότερα τα άρθρα 20 και 85 αυτού,
ε) το ν. 3691/5.8.2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 3, περ. α) και
θ), και παρ.4 αυτού,
στ) την ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008 «Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της
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Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα νέων υποκαταστημάτων
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό» (ΦΕΚ B’ 233), και ειδικότερα της παραγράφου 8. της
Ενότητας Α αυτής,
ζ) την ΠΕΕ 13/28.03.2013 «Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών
ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των
πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τροποποίηση της
ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010», (ΦΕΚ Β' 708), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΕΕ
36/23.12.2013 «Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.03.2013»
(ΦΕΚ Β' 3412),
η) την ΠΔ/ΤΕ 2670/7.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 784) «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος
περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών
ιδρυμάτων ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη –
Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2520/10.2.2003», όπως ισχύει,
θ) την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν
σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για
σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με
το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β' 199), όπως ισχύει μετά την απόφαση ΕΠΑΘ
95/10/22.11.2013 «Τροποποίηση της πράξης διοικητή 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και
πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της
Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας»» (ΦΕΚ Β’
3206),
ι)

την ανάγκη εμπλουτισμού της εποπτικής πληροφόρησης με
(i) τη συλλογή με μεγαλύτερη συχνότητα στοιχείων μεγάλων οφειλετών για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του κινδύνου συγκέντρωσης στον οποίο
εκτίθενται τα εποπτευόμενα ιδρύματα,
(ii) την εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων για το σύνολο του απασχολούμενου
προσωπικού, και
(iii) συχνότερης πληροφόρησης για το δίκτυο υποκαταστημάτων, των πιστωτικών
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και το δίκτυο υποκαταστημάτων
εσωτερικού και εξωτερικού των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των
θυγατρικών τους για τη διασφάλιση της απαιτούμενης εποπτικής
παρακολούθησης,

ια) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να τροποποιήσει την υπό στοιχείο θ) ανωτέρω Πράξη ως ακολούθως:
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1.
Η παράγραφος 4 του Τμήματος ΣΤ «Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και
κίνδυνος συγκέντρωσης» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» καταργείται.

2.
Η παράγραφος 7 του Τμήματος ΙΒ «Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» αντικαθίσταται ως
εξής:
«7α. Πληροφοριακά ετήσια στοιχεία που αφορούν:
i.

στο δίκτυο των υποκαταστημάτων (Υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11), που
λειτουργούν:
α) στην Ελλάδα, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και υποκαταστημάτων
πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα, και
β) στο εξωτερικό προκειμένου για θυγατρικές ή υποκαταστήματα πιστωτικών
ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

ii.

στις λοιπές μονάδες τραπεζικών εργασιών, προκειμένου για πιστωτικά
ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος
καθώς και για υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ12),

iii.

σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) σε χώρους τρίτων,
προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από
την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και για υποκαταστήματα πιστωτικών
ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ13),

7β. Πληροφοριακά τριμηνιαία στοιχεία που αφορούν :
i.

στο απασχολούμενο προσωπικό, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και για
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν
στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ21),

ii.

στον αριθμό των υποκαταστημάτων, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και για
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν
στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ22), και

iii.

σε συνοπτικά στοιχεία υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των
πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα
της Ελλάδος, σε ατομική βάση (Υπόδειγμα ΙΒ23),»
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3.
Τροποποιείται η διαλαμβανόμενη υπό την τρίτη στήλη «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ» συχνότητα υποβολής των υποδειγμάτων ΣΤ04 «Μεγάλοι οφειλέτες» και
ΣΤ05 «Πληροφοριακά Στοιχεία Θυγατρικών/Υποκαταστημάτων εξωτερικού» στις
αντίστοιχες γραμμές στο πίνακα υπό τον τίτλο «ΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» και
υπότιτλο «Μεγάλοι οφειλέτες» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» από «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ» σε «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ». Επίσης
αντικαθίστανται η τιθέμενη υπό τη πέμπτη στήλη «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ» προθεσμία υποβολής των Υποδειγμάτων ΣΤ04 «Μεγάλοι
οφειλέτες» και ΣΤ05 «Πληροφοριακά Στοιχεία Θυγατρικών/ Υποκαταστημάτων
εξωτερικού», με την ακόλουθη:
«Εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου».

4.
Στο πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ. ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» αντικαθίστανται οι γραμμές των
Υποδειγμάτων ΙΒ09 «Στοιχεία δικτύου υποκαταστημάτων των Π.Ι. που λειτουργούν στην
Ελλάδα», ΙΒ10 «Στοιχεία δικτύου υποκαταστημάτων στο εξωτερικό των ελληνικών Π.Ι.»,
ΙΒ11 «Στοιχεία δικτύου υποκαταστημάτων στο εξωτερικό των θυγατρικών Π.Ι. των
ελληνικών Π.Ι.» με την εισαγωγή της γραμμής του Υποδείγματος ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11
κατανεμημένη σε τέσσερις στήλες, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή
ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

IB09-ΙΒ10-ΙΒ11:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υπόδειγμα
ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11

ΕΤΗΣΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων
από τη λήξη του
έτους

5.
Αντικαθίστανται η διαλαμβανόμενη υπό την τέταρτη στήλη «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ» προθεσμία για την υποβολή των Υποδειγμάτων ΙΒ18 «Συνολικές Ετήσιες
Αποδοχές για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού», ΙΒ19 «Συνολικές Ετήσιες
Σταθερές, Μεταβλητές Αποδοχές και Αποζημιώσεις για το προσωπικό που εμπίπτει στις
διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.1.2012», ΙΒ20 «Συνολικές Ετήσιες Σταθερές και
Μεταβλητές Αποδοχές για τα “υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα”» στις αντίστοιχες γραμμές
του πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ. ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» με την ακόλουθη:
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«μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους από το έτος που αφορά η υποβολή των
στοιχείων».
6.
Στο πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ.ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» προστίθενται τρεις γραμμές με τα
Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23 κατανεμημένες σε τέσσερις στήλες στο τέλος των
Υποδειγμάτων/Κωδικών με το ακόλουθο περιεχόμενο:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή
ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 40
εργάσιμων ημερών
από τη λήξη του
τριμήνου

ΙΒ22: ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπόδειγμα ΙΒ22
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

“

ΙΒ23: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

“

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΙΒ21: ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υπόδειγμα ΙΒ21

Υπόδειγμα ΙΒ23

7.
Η Παράγραφος 2 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σημειώνεται ότι: α) τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή
αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986, όπως ισχύει) δεν υποβάλλουν τα
Υποδείγματα Η01-Η04 (FINREP) και β) τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δεν υποβάλλουν τα
αναλυτικά μηνιαία ισοζύγια λογαριασμών (κωδικός H07).»
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8.
Αντικαθίσταται η παρ. 6 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», ως εξής:
«6. Από την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω στοιχείων εξαιρείται το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται στα
Υποδείγματα ΣΤ04, ΣΤ05 και Ζ01(πίν. Α1), Ζ02 (πίν. Α2), Ζ03 (πιν. Β), τα
Υποδείγματα Ι203 και Ι204 καθώς και τους κωδικούς Ζ04, Ζ05 και Η05, εντός των
αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών. Ειδικά τα στοιχεία ρευστότητας, που
αναφέρονται στην 31η Δεκεμβρίου , υποβάλλονται από το ανωτέρω ίδρυμα εντός τριών
μηνών το αργότερο από την ημερομηνία αυτή.»

9.
Μετά την παρ. 10 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προστίθενται η παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν ετησίως τα πληροφοριακά στοιχεία των
Υποδειγμάτων ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13 και ανά τρίμηνο τα πληροφοριακά στοιχεία
των Υποδειγμάτων ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23 σύμφωνα με τις παραγράφους 7α. και 7β. υπό τον
τίτλο «ΙΒ. Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ».»

10.
Η Περίπτωση γ) της παρ. 1 του Τμήματος Γ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ TOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ)» του
Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.
Οι Περιπτώσεις δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι) και ια) της παρ. 1 του Τμήματος Γ
«ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ TOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αναριθμούνται σε γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ) και ι) αντιστοίχως.
Η περίπτωση β) της παρ. 1 του Τμήματος Δ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ TOY Ε.Ο.Χ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.
Οι Περιπτώσεις γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ) και ι) της παρ. 1 του Τμήματος Δ
«ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ TOY Ε.Ο.Χ» του
Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αναριθμούνται
σε β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) αντιστοίχως.
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Διαγράφονται οι αντίστοιχες γραμμές του πίνακα υπό τον τίτλο «ΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» και υπότιτλο «Ανοίγματα προς κατοίκους Εξωτερικού» του
Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» που
αφορούν στα Υποδείγματα:
ΣΤ06 «Στοιχεία Αρχικών
Εξωτερικού ανά Χώρα»,

Χρηματοδοτικών

Ανοιγμάτων

προς

Κατοίκους

ΣΤ07 «Στοιχεία Τελικών
Εξωτερικού ανά Χώρα»,

Χρηματοδοτικών

Ανοιγμάτων

προς

Κατοίκους

ΣΤ08 «Στοιχεία Αρχικών Χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
Εξωτερικού ανά Χώρα (Αρχικά Διασυνοριακά Ανοίγματα)»,

προς

Κατοίκους

ΣΤ09 «Στοιχεία Αρχικών Χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς Κατοίκους της
Χώρας Προέλευσης».
Τα Υποδείγματα πινάκων και οι οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΣΤ06, ΣΤ07,
ΣΤ08, ΣΤ09: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ του Παραρτήματος ΙΙ καταργούνται.

11.
Μετά την περ. ι) της παρ. 1 του Τμήματος Γ. «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(Ε.Ο.Χ)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»,
προστίθενται η περ. ια), ως εξής
«ια) Ετήσια πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13) και
τριμηνιαία πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23) σύμφωνα με τις
παραγράφους 7α. και 7β. υπό τον τίτλο «ΙΒ. Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ».»

12.
Μετά την περ. θ) της παρ. 1 του Τμήματος Δ. «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ» του Κεφαλαίου III
«ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προστίθενται η περ. ι) ως
εξής:
«ι) Ετήσια πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13) και
τριμηνιαία πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23) σύμφωνα με τις
παραγράφους 7α. και 7β. υπό τον τίτλο «ΙΒ. Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ».»
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13.
Τα Υποδείγματα πινάκων και οι οδηγίες συμπλήρωσης του Υποδείγματος Β01:
Πίνακας Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων, των Υποδειγμάτων ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12 και
ΙΒ13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣTΗΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος ΙΙ, αντικαθίστανται με τους
αναθεωρημένους πίνακες και οδηγίες του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Επιπρόσθετα,
προστίθενται στο Παράρτημα ΙΙ τα Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22 και ΙΒ23 του Παραρτήματος Ι
της παρούσας.

14.
Τα Υποδείγματα Πινάκων και οι διευκρινιστικές Οδηγίες του Παραρτήματος Ι
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
15.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία
αναφοράς 31.12.2013 και εφεξής.
16.
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας
της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την
εφαρμογή της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 7.5.2014
Η Γραμματέας
[Υπογεγραμμένο]
Ι. Πάντου

8

ΕΠ ΙΤ ΡΟΠΗ ΠΙΣΤ ΩΤ ΙΚ ΩΝ
ΚΑ Ι ΑΣ ΦΑ Λ ΙΣΤ ΙΚ ΩΝ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
- Οδηγίες Συμπλήρωσης του Υποδείγματος Β01
- Υπόδειγμα Β01
- Οδηγίες Συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23
- Υποδείγματα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Παραπομπές στην
ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010,
Κωδικός

όπως ισχύει -

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΕΕ 13/28.3.2013,
όπως ισχύει

1.1.1***

Κεφ. I, Α, Α.1., 1

Αναγράφεται

το

ποσό

των

μερίδων

των

συνεταιριστικών

τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 1.1.1.1.

(πληροφοριακό
στοιχείο)

1.1.1.1

Κεφ. I, Α, Α.1., 1

Αναγράφεται το καταβεβλημένο κοινό μετοχικό κεφάλαιο του Π.Ι.
δηλαδή το ονομαστικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο μείον τυχόν
οφειλόμενο μέρος. Δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που έχουν
εκδοθεί

λόγω

κεφαλαιοποίησης

αποθεματικών

από

αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων. Στην περίπτωση
των Συνεταιριστικών Τραπεζών αναγράφεται το ποσό των
συνεταιριστικών μερίδων, εφόσον σύμφωνα με το ν.1667/1996,
όπως

ισχύει,

απορροφούν

πλήρως

ζημιές

σε

κανονικές

συνθήκες λειτουργίας του π.ι. και σε περίπτωση πτώχευσης ή
1.1.1.2

Κεφ. I, Α, Α.1., 1,β

εκκαθάρισης ιεραρχούνται μετά από όλες τις άλλες απαιτήσεις.
Η αξία ισολογισμού των ιδίων μετοχών που κατέχονται από το
Π.Ι.

1.1.1.3

Κεφ. I, Α, Α.1., 2

Αναγράφεται το υπέρ το άρτιο ποσό που αφορά μόνο στις
κοινές μετοχές.
Αναγράφονται

1.1.1.4

τα

συστατικά

στοιχεία

σύνθετων

χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνονται στην καθαρή
θέση (equity part of compound financial instruments) σύμφωνα
με το ΔΛΠ 32. Στα στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο
περιλαμβάνονται

το

ποσό

των

εκδοθέντων

προνομιούχων

μετοχών του ν.3723/2008 και των υπο αίρεση μετατρέψιμων
ομολογιών που εκδίδονται σύμφωνα με την ΠΥΣ38 /9.11.2012
(ΦΕΚ Α’ 223).
Αναγράφεται

1.1.1.4*

ως

πληροφοριακό

στοιχείο

το

ποσό

των

εκδοθέντων προνομιούχων μετοχών το οποίο έχει διατεθεί στο
Ε.Δ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3723/2008.
1.1.1.4**

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Αναγράφεται

το

παρ.1(α), (v)

ομολογιακών

τίτλων

ποσό

των

που

υπό

αίρεση

εκδίδονται

μετατρέψιμων

σύμφωνα

με

την

ΠΥΣ.38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 223).
1.1.1.4**α

Αναγράφεται ως αφαιρετικό ποσό η αξία των εξομοιούμενων με
μετοχικό κεφάλαιο στοιχείων που ιδιοκατέχονται.
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1.1.2.1.01

Κεφ. Ι, παρ. 3

Αναγράφονται τα αποθεματικά και οι διαφορές αναπροσαρμογής
της αξίας στοιχείων του ισολογισμού συμπεριλαμβανομένων των
ποσών

που

υπόκεινται

σε

εποπτικές

προσαρμογές

και

μεταφέρονται στον κωδ.1.1.2.6.
1.1.2.1.02

Κεφ. Ι, παρ. 3

Αναγράφεται

το

ποσό

των

αποθεματικών

και

διαφορών

αναπροσαρμογής που υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές
«εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται στον κωδ.1.1.2.6.
1.1.2.2***01

Κεφ. I, Α, Α.2.

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

(πληροφοριακό

Κεφ. ΙΙ, παρ. 4

(i)

στοιχείο)

Κεφ ΙV, παρ. 1

έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό
της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας,

(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2
της ΠΔ2630/2010 και

(iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι
μετατρέπονται
περίπτωση

υποχρεωτικά
έκτακτης

σε

ανάγκης

κοινές
ή

μετοχές

σε

προαιρετικά

με

πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / 2.12.2010.
(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.01)
1.1.2.2***02

Κεφ. I, Α, Α.2.

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

(πληροφοριακό

Κεφ. ΙΙ, παρ. 4

(i)

στοιχείο)

Κεφ ΙV, παρ. 2

έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό
της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας,

(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της
ΠΔ2630/2010 και

(iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του
Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι δεν μετατρέπονται σε
κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν
εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση.
(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.02)
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1.1.2.2***03

Κεφ. I, Α, Α.2.

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

(πληροφοριακό

Κεφ. ΙΙ, παρ. 4

(i)

στοιχείο)

Κεφ ΙV, παρ. 3

έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό
της έκδοσης περιλαμβάνεται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας,

(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και

(iii)

περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του
Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι εμπεριέχουν κίνητρο
για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας.

(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.03)
1.1.2.2***04

Κεφ. ΙV, παρ. 4

Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για

(πληροφοριακό

εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που

στοιχείο)

έχουν

εκδοθεί

από

θυγατρική

εταιρεία

του

π.ι.,

και

περιλαμβάνονται στα Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων
κεφαλαίων,

όμως

εξακολουθούν

να

συνυπολογίζονται

στα

βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων που προβλέπονται στην
παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010.
(το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.04)
1.1.2.2***05

Κεφ ΙV, παρ. 4

Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για

(πληροφοριακό

εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν

στοιχείο)

εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και περιλαμβάνονται στα
Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στην Ενότητα Α.2, Κεφ. Ι της ΠΔ2630/2010 για τα
πρόσθετα

στοιχεία

των

βασικών

ιδίων

κεφαλαίων,

όμως

εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια
εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010.
( το υπερβάλλον ποσό από τα αποδεκτά όρια αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.04)
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1.1.2.2.01

Κεφ. ΙΙ, παρ. 1

Το ποσό των «Δικαιωμάτων μειοψηφίας» που προκύπτει κατά
την εποπτική ενοποίηση εταιρειών (του χρηματοπιστωτικού
τομέα)

που

περιλαμβάνονται

στην

εποπτεία

του

Π.Ι.

σε

ενοποιημένη βάση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα
μειοψηφίας των εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν εκδώσει
υβριδικούς τίτλους, εφόσον εμφανίζονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Π.Ι. στα δικαιώματα μειοψηφίας
(συμπεριλαμβάνεται το τμήμα που υπόκειται σε εποπτικές
προσαρμογές). Ο κωδικός αυτός δεν συμπληρώνεται σε ατομική
βάση.

1.1.2.2.02

Κεφ. ΙΙ, παρ. 1

Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας
που υπόκειται σε εποπτικές προσαρμογές «εποπτικά φίλτρα»
και μεταφέρεται στον κωδ.1.1.2.6.

1.1.2.2.03

Κεφ. ΙΙ, παρ. 1

Αναγράφεται αφαιρετικά το τμήμα των δικαιωμάτων μειοψηφίας
που

δεν

αναγνωρίζεται

στα

βασικά

ίδια

κεφάλαια,

στην

περίπτωση που, κατά την κρίση της ΤτΕ, το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων της ενοποιούμενης θυγατρικής υπερβαίνει σημαντικά
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση
των στοιχείων της.

1.1.2.3.01

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α

Συμπληρώνεται αποκλειστικά στην περίπτωση που υπάρχουν
σωρευτικά

κέρδη

στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν
ελεγχθεί ή τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές του Π.Ι.. Τα ενδιάμεσα κέρδη αναγράφονται μετά την
αφαίρεση του προβλεπόμενου μερίσματος (που αναλογεί στην
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς).
1.1.2.3.02

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α

Αναγράφεται το τμήμα των ελεγμένων κερδών της περιόδου που
υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται

στον κωδ.

1.1.2.6 (κωδ. 1.1.2.6.07 και 1.1.2.6.11).
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1.1.2.4α.01

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α

Συμπληρώνεται το σωρευτικό αποτέλεσμα
ζημίες)

που

εξωτερικούς

δεν

έχει

ελεγκτές

ελεγχθεί
του

Π.Ι.,

ή

περιόδου (κέρδη ή

επισκοπηθεί

μετά

την

από

αφαίρεση

τους
του

προβλεπόμενου μερίσματος. Στην περίπτωση κατά την οποία το
αποτέλεσμα της

μεμονωμένης ενδιάμεσης περιόδου κατά την

ημερομηνία αναφοράς (π.χ. κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου
της χρήσεως) δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί, αλλά

έχει

ελεγχθεί ή επισκοπηθεί η αμέσως προηγούμενη σωρευτική
ενδιάμεση περίοδος (π.χ το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως),
αναγράφεται

το

μεμονωμένο

ενδιάμεσο

αποτέλεσμα

(π.χ.

κέρδος ή ζημία του τρίτου τριμήνου), ενώ στον κωδ. 1.1.2.3

ή

1.1.2.4β, αντίστοιχα, αναγράφεται το ελεγμένο κέρδος ή ζημία
της προηγούμενης σωρευτικής περιόδου.
1.1.2.4α.02

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, α

Αναγράφεται το

τμήμα

των μη

ελεγμένων αποτελεσμάτων

περιόδου που υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται
στον κωδ. 1.1.2.6 (κωδ. 1.1.2.6.07 και 1.1.2.6.11).
1.1.2.4β.01

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β

Συμπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν σωρευτικές
ζημίες στην περίοδο αναφοράς και εφόσον οι ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις

της περιόδου αυτής έχουν ελεγχθεί ή

τουλάχιστον επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του
Π.Ι.. Οι ενδιάμεσες ζημίες αναγράφονται μετά την αφαίρεση του
προβλεπόμενου μερίσματος (που αφορά τη σωρευτική περίοδο
αναφοράς).
1.1.2.4β.02

Κεφ. I, Α, Α.1., 5, β

Αναγράφεται

το τμήμα των ελεγμένων ζημιών περιόδου που

υπόκεινται σε «εποπτικά φίλτρα» και μεταφέρεται

στο στοιχείο

1.1.2.6 (1.1.2.6.07 και 1.1.2.6.11).
1.1.2.5

1.1.2.6.01

Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α.,

Αφαιρούνται

(iv)

μελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία.

τα

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Αναγράφονται οι μετά από (αναβαλλόμενους) φόρους καθαρές

παρ. 4

θετικές

διαφορές

καθαρά

κέρδη

από

αναπροσαρμογής

την

των

κεφαλαιοποίηση

διαθεσίμων

προς

πώληση μετοχικών τίτλων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά
από την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των
ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο 1.1.2.6.09).
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1.1.2.6.03

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Αναγράφονται οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές

παρ. 4

αναπροσαρμογής

στην

εύλογη

αξία

των

δανείων

και

ομολογιακών τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
των

διαθεσίμων

προς

πώληση

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων. Περιλαμβάνονται επίσης τα ποσά από
την αντιστάθμιση των στοιχείων αυτών με τη μέθοδο των
ταμειακών ροών (βλέπε στοιχείο 1.1.2.6.09).
1.1.2.6.07

Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α.,

Αναγράφονται

(iii)

εύλογη αξία υποχρέωσης βάσει της χρήσης της ευχέρειας

τα

κέρδη/ζημίες

από

αναπροσαρμογή

στην

Κεφ. IΙΙ, 2

αποτίμησης στην εύλογη αξία (FVO) που προκύπτουν από
αλλαγές της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own credit
risk).

1.1.2.6.08

Κεφ. I, Α, Α.1., 4.α.,

Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό 1.1.2.6.07.

(iii)
Κεφ. IΙΙ, 2
1.1.2.6.09

Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β.,

Αναγράφεται

(ii)

αναβαλλόμενους

το

αποτελεσματικό
φόρους

διαφοράς

μέρος

μετά

από

αναπροσαρμογής

της

στην

εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων
που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.

1.1.2.6.10

Κεφ. I, Α, Α.1., 3, β.,

Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό 1.1.2.6.09.

(ii)
1.1.2.6.11

Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α.,

Αναγράφονται τα καθαρά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους

(ii)

φόρους που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην εύλογη
αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς.

1.1.2.6.12

Κεφ. I, Α, Α.1., 4, α.,

Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδ. 1.1.2.6.11.

(ii)
1.1.2.6.13

Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α.,

Αναγράφονται

(i)

θετικές

οι μετά από αναβαλλόμενους φόρους καθαρές

διαφορές

αναπροσαρμογής

ιδιοχρησιμοποιούμενων

ενσώματων

στην

εύλογη

παγίων

αξία

των

περιουσιακών

στοιχείων.
Σημειώνεται ότι οι υπεραξίες που προκύπτουν κατά περιουσιακό
στοιχείο δεν συμψηφίζονται με τις ζημίες από αποτίμηση άλλων
στοιχείων.
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1.1.2.6.14

Κεφ. I, Α, Α.1., 3, α.,

Αφαιρείται το ποσό που περιλαμβάνεται στον κωδικό 1.1.2.6.13.

(i)
1.1.3

Κεφ. IΙΙ, 1

Περιλαμβάνεται το τυχόν σχηματισμένο από το Π.Ι., πριν την
εφαρμογή

των

ΔΛΠ,

Κεφάλαιο

για

Γενικούς

Τραπεζικούς

Κινδύνους που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση του κατά
την έναρξη της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ.
1.1.4.1α

Κεφ ΙV, παρ. 4

Το

στοιχείο

προκύπτει

ως

το

άθροισμα

των

στοιχείων

1.1.4.1α.01+1.1.4.1α.02+1.1.4.1α.03+1.1.4.1α.04
+1.1.4.1α.05.
Περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων εκδόσεων υβριδικών
τίτλων του π.ι. και οι υβριδικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται μέσω
θυγατρικών

εταιρειών

και

στις

καταστάσεις

του

δεν

απεικονίζονται

Π.Ι.

ενοποιημένες
στα

οικονομικές
δικαιώματα

μειοψηφίας αλλά στις Υποχρεώσεις.
1.1.4.1α.01

Κεφ. I, Α, Α.2., 1

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

Κεφ ΙV, παρ. 1

(i)

έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία
του Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις,

(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2

της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και
(iii) περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 50% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, διότι
μετατρέπονται
περίπτωση

υποχρεωτικά
έκτακτης

σε

ανάγκης

κοινές
ή

μετοχές

σε

προαιρετικά

με

πρωτοβουλία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου 14 / 2.12.2010

(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.01).
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1.1.4.1α.02

Κεφ. I, Α, Α.2., 1

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

Κεφ ΙV, παρ. 2

(i)

έχουν εκδοθεί άμεσα από το Π.Ι. ή από θυγατρική εταιρεία
του Π.Ι. και

το ποσό της έκδοσης απεικονίζεται στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις,
(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της

(iii)

ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και
περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 35% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του
Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι δεν μετατρέπονται σε
κοινές μετοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δεν
εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση.

(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.02).
1.1.4.1α.03

Κεφ. I, Α, Α.2., 1

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων οι οποίοι:

Κεφ ΙV, παρ. 3

(i)

έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του Π.Ι. και το ποσό
της έκδοσης απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις στις Υποχρεώσεις,

(ii)

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α.2 της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και

(iii)

περιλαμβάνονται μέχρι του ανώτατου ορίου 15% επί των
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 2 του
Κεφ. IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, διότι εμπεριέχουν κίνητρο
για εξόφληση ή είναι καθορισμένης διάρκειας.

(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων

των

βασικών

ιδίων

κεφαλαίων

αναγράφεται

στο

στοιχείο 1.1.5.2α.03)
1.1.4.1α.04

Κεφ ΙV, παρ. 4

Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων χωρίς κίνητρο για

Κεφ ΙV, παρ. 1

εξόφληση (grandfathered μη καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που
έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και απεικονίζονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, οι
οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2,
Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των
βασικών

ιδίων

κεφαλαίων,

όμως

εξακολουθούν

να

συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων
που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010.
(το υπερβάλλον ποσό από το αποδεκτό όριο αναγνώρισης ως
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αναγράφεται στο
στοιχείο 1.1.5.2α.04)
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1.1.4.1α.05

Κεφ ΙV, παρ. 4

Περιλαμβάνονται οι εκδόσεις υβριδικών τίτλων με κίνητρο για

Κεφ ΙV, παρ. 1

εξόφληση (grandfathered καινοτόμοι υβριδικοί τίτλοι) που έχουν
εκδοθεί από θυγατρική εταιρεία του π.ι. και απεικονίζονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις Υποχρεώσεις, οι
οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Ενότητα Α.2,
Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 για τα πρόσθετα στοιχεία των
βασικών

ιδίων

κεφαλαίων,

όμως

εξακολουθούν

να

συνυπολογίζονται στα βασικά ίδια κεφάλαια εντός των ορίων
που προβλέπονται στην παρ. 4, Κεφ. ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010.
1.1.5.1

Κεφ. I, Α, Α.3

Αφαιρούνται

τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η θετική

Κεφ. ΙI, 5

διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία τους και η υπεραξία
(goodwill). Το αφαιρούμενο ποσό της υπεραξίας ισούται με αυτό
που αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Π.Ι. και επομένως, περιλαμβάνει και τα ποσά της υπεραξίας
που:
- αντιστοιχούν στους μετόχους μειοψηφίας μίας εξαγοραζόμενης
από το Π.Ι. επιχείρησης, στους οποίους, είτε παραχωρήθηκε
δικαίωμα

πώλησης

των

μεριδίων

τους

(puts

on

minority

interests), είτε έχει συναφθεί σύμβαση προθεσμιακής πώλησης
αυτών στο Π.Ι..
- προκύπτουν από εξαγοραζόμενες συγγενείς ή θυγατρικές
επιχειρήσεις του Π.Ι., περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων που
δεν ενοποιούνται για εποπτικούς σκοπούς, αλλά αποτιμώνται
στον ενοποιημένο για σκοπούς εποπτείας ισολογισμό με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την
περίπτωση, το ποσό της υπεραξίας θα πρέπει να διαχωρίζεται
από το αντίστοιχο ποσό της συμμετοχής (καθώς το ποσό
συμμετοχής

αφαιρείται

από

τα

συνολικά

ενοποιημένα

ίδια

κεφάλαια κωδικοί 1.3.1, 1.3.4 και 1.3.9) και να περιλαμβάνεται
στον κωδικό 1.1.5.1.
1.1.5.2α

Κεφαλαίου IV

Το

στοιχείο

προκύπτει

ως

το

άθροισμα

των

στοιχείων

1.1.5.2α.01+1.1.5.2α.02+1.1.5.2α.03+1.1.5.2α.04
Συνολικό

ποσό

υπέρβασης

των

ορίων

αναγνώρισης

των

υβριδικών τίτλων στα βασικά ίδια κεφάλαια είτε σε ατομική είτε
σε ενοποιημένη βάση.
Το υπερβάλλον ποσό περιλαμβάνεται στα κύρια στοιχεία των
συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Κεφ. Ι, Ενότητα Β.1. της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010) στον κωδικό 1.2.1.1.
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1.1.5.2α.01

Κεφαλαίου IV, παρ. 1

Αναγράφεται το ποσό των υβριδικών τίτλων που
περιλαμβάνονται στις γραμμές 1.1.2.2***01 και 1.1.4.1α.01 και
υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 50% επί των
βασικών ιδίων κεφαλαίων.

1.1.5.2α.02

Κεφαλαίου IV, παρ. 2

Αναγράφεται

το

ποσό

των

υβριδικών

τίτλων

που

περιλαμβάνονται στις γραμμές 1.1.2.2***02 και 1.1.4.1α.02 και
υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 35% επί των
βασικών ιδίων κεφαλαίων.
1.1.5.2α.03

Κεφαλαίου IV, παρ. 3

Αναγράφεται

το

ποσό

των

υβριδικών

τίτλων

που

περιλαμβάνονται στις γραμμές 1.1.2.2***03 και 1.1.4.1α.03 και
υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό από την ΤτΕ όριο 15% επί των
βασικών ιδίων κεφαλαίων.
1.1.5.2α.04

Κεφαλαίου IV, παρ. 4

Αναγράφεται

το

(grandfathered)

συνολικό
που

ποσό

των

υβριδικών

περιλαμβάνονται

στις

τίτλων
γραμμές

1.1.2.2.***04, 1.1.2.2.***05 1.1.4.1α.04, και 1.1.4.1α.05 που
υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά από την ΤτΕ όρια, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του Κεφ. IV.
1.1.5.4.1

Κεφ. I, Α, Α.1., 1α

Καταχωρούνται αφαιρετικά τα ποσά με τα οποία προσαυξήθηκε
η καθαρή θέση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ λόγω
χρήσης της δυνατότητας αναπροσαρμογής της αξίας ορισμένων
παγίων στοιχείων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1. (Η ίδια καταχώρηση
γίνεται

ανεξαρτήτως

εφαρμογής

προήλθε

του

αν

από

η
τη

καθαρή

θέση

δημιουργία

της

ενός

πρώτης
σχετικού

αποθεματικού αναπροσαρμογής ή από την κεφαλαιοποίηση
αυτού και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου).
Καταχωρείται ως αφαιρετικό στοιχείο το ποσό της συμμετοχής

1.1.5.4.2

στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο».
1.2.1.1

Κεφαλαίου IV, παρ. 3

Μεταφέρεται το ποσό του κωδ. 1.1.5.2α ως προσθετικό στοιχείο

Κεφ. I, Β, Β.1., 4

των κύριων στοιχείων των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων
του Π.Ι..

1.2.1.2.03

Κεφ. I, Β, Β.1., 1β

Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών
αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας (δηλαδή μετά την αφαίρεση
των αρνητικών διαφορών), προ αναβαλλόμενων φόρων, των
παγίων

που

κατέχονται

για

επενδυτικούς

σκοπούς

και

αποτιμώνται κατά πάγια τακτική στην εύλογη αξία. (τμήμα του
ποσού του στοιχείου 1.1.2.6.12).
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1.2.1.2.04

Κεφ. I, Β, Β.1., 1β

Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών
αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας (δηλαδή μετά την αφαίρεση
των αρνητικών διαφορών), προ αναβαλλόμενων φόρων, των
ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων (τμήμα
του ποσού του στοιχείου 1.1.2.6.14).

1.2.1.2.05

Κεφ. I, Β, Β.1., 4

Tμήμα του ποσού του στοιχείου 1.1.2.6.16 (βλέπε επίσης
οδηγίες για τον κωδικό 1.1.2.6.15 και 1.1.2.6.16).

1.2.1.3

Κεφ. I, Β, Β.1., 1α

Μεταφέρονται

από

τον

κωδικό

1.1.5.4.1

τα

ποσά

που

προέκυψαν από αναπροσαρμογές κατά την πρώτη εφαρμογή
των ΔΠΧΠ της αξίας παγίων στοιχείων του Π.Ι.
1.2.1.6

Κεφ. I, Β, Β.1., 2

Απεικονίζονται τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και τίτλοι με
δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, αόριστης διάρκειας που έχουν
εκδοθεί από το Π.Ι. και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί.
Από το εν λόγω στοιχείο αφαιρείται το ποσό που τυχόν
κατέχεται από το Π.Ι..

1.2.1.7

Κεφ. I, Β, Β.1., 5

Απεικονίζεται η θετική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών
προβλέψεων

επισφαλών

απαιτήσεων

(αφορά

πιστωτικά

ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ). Η θετική διαφορά μεταξύ
των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων
(εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων απαιτήσεων που έχουν
αναγνωρισθεί εποπτικά) και της αναμενόμενης ζημιάς (EL) από
τα αντίστοιχα ανοίγματα, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της
ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007, όπως ισχύει.
1.2.2.2

Κεφ. I, Β, Β.2., 1

Περιλαμβάνονται

οι

προνομιούχες

μετοχές

με

δικαίωμα

σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας. Από το εν λόγω
ποσό αφαιρείται ότι είναι ιδιοκατεχόμενο από το Π.Ι..
1.2.2.3

Κεφ. I, Β, Β.2., 2

Περιλαμβάνονται τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με δικαίωμα
σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας. Από το εν λόγω
στοιχείο αφαιρείται ότι ποσό είναι ιδιοκατεχόμενο από το Π.Ι..

1.2.2.5

Κεφ. ΙV, 6

Το

συνολικό

ποσό

των

πρόσθετων

στοιχείων

των

συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει το ανώτατο
αποδεκτό όριο 50% επί του συνόλου των βασικών ιδίων
κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται.
1.2.3.1

Κεφ.ΙV, 5

Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων που
υπερβαίνει το ανώτατο αποδεκτό όριο 100% επί του συνόλου
των βασικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται.
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1.3

1.3 Τ1**

Κεφ. Ι, Γ

Τα αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αφαιρούνται κατά

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

50% από τα Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων και

τελευταίο εδάφιο,

κατά 50% από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τηρουμένων

παρ.1

των ανώτατων ορίων για τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων.

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Από το άθροισμα των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων

τελευταίο εδάφιο,

κεφαλαίων, αφαιρείται κατά το ήμισυ το ποσό του κωδικού 1.3.

παρ.1(α)

Στην περίπτωση που το 50% του κωδ. 1.3 το οποίο αφαιρείται
από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το ποσό των
συμπληρωματικών

ιδίων

κεφαλαίων

(κωδ.1.2),

και

των

πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων, η διαφορά αφαιρείται
από τα Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων.
1.3 Τ1***

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Περιλαμβάνεται

το

υπερβάλλον

τελευταία εδάφιο

στοιχείων

των

συμπληρωματικών

παρ.1(α)

αφαιρείται

από

τα

πρόσθετα

ποσό

των

ιδίων

στοιχεία

των

αφαιρετικών

κεφαλαίων

που

βασικών

ιδίων

κεφαλαίων.
1.3.T2*

Κεφ. Ι, Γ

Από το άθροισμα των κύριων και πρόσθετων στοιχείων των

Κεφ. ΙV, 7

συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, αφαιρείται κατά το ήμισυ το
ποσό του κωδικού 1.3.

1.3.1

Κεφ. Ι, Γ, 1, α

Αφαιρούνται

οι

συμμετοχές

σε

άλλα

πιστωτικά

και

χρηματοδοτικά ιδρύματα, στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με
ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών.
1.3.2

Κεφ. Ι, Γ, 1, α

Αφαιρούνται τα λοιπά στοιχεία (επιπλέον των κατεχόμενων
κοινών μετοχών) των ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με
ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών.

1.3.3

Κεφ. Ι, Γ, 1, β

Αφαιρούνται

οι

συμμετοχές

και

τα

λοιπά

στοιχεία

ιδίων

κεφαλαίων σε άλλα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, στα
οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό κάτω του 10% του
κεφαλαίου των

ιδρυμάτων αυτών, κατά

το ποσό

που τα

συνολικά αυτά ανοίγματα υπερβαίνουν το 10% των ιδίων
κεφαλαίων του Π.Ι. που τις πραγματοποιεί.
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1.3.4

Κεφ. Ι, Γ, 1, γ

Αναγράφεται αφαιρετικά το ποσό (αξία ισολογισμού) που αφορά

Κεφ. Ι, Γ, 3

συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου με ποσοστό άνω του
20%.

Εάν

το

Π.Ι.

εφαρμόζει

την

εναλλακτική

μέθοδο

(«Αφαίρεσης και Συνένωσης»), τότε αναγράφεται στον κωδικό
αυτό η θετική διαφορά (ή το άθροισμα) της αξίας ισολογισμού
της συμμετοχής μείον το πλεόνασμα (ή πλέον το έλλειμμα)
φερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
ή

ασφαλιστικής

εταιρείας

χαρτοφυλακίου

επί

το

ποσοστό

συμμετοχής του Π.Ι. στην αντίστοιχη επιχείρηση.
Ως πλεόνασμα ή έλλειμμα φερεγγυότητας ορίζεται η διαφορά
μεταξύ

των

διαθεσίμων

αντασφαλιστικής

κεφαλαίων

επιχείρησης

ή

της

ασφαλιστικής

ασφαλιστικής

ή

εταιρείας

χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας,
όπως αυτά υπολογίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Επίσης,

δεδομένου

ότι

οι

συμμετοχές

αποτιμώνται

στον

ενοποιημένο για εποπτικούς σκοπούς ισολογισμό με την μέθοδο
της καθαρής θέσης, ισχύουν και στις περιπτώσεις αυτές τα
προαναφερθέντα στις οδηγίες του κωδικού 1.1.5.1 σχετικά με
τον χειρισμό της υπεραξίας (goodwill) που τυχόν ενυπάρχει στην
αποτίμηση των συμμετοχών αυτών.
1.3.5

Κεφ. Ι, Γ, 1, δ

Αναγράφονται
μειωμένης

αφαιρετικά

εξασφάλισης,

τα

δάνεια

και

προνομιούχες

εκδοθέντες

μετοχές

τίτλοι

σωρευτικού

μερίσματος, καθώς και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα
ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του κωδικού 1.3.4, εφόσον το
Π.Ι. κατέχει άμεσα ή εμμέσως συμμετοχή (στο μετοχικό κεφάλαιο
ή στα δικαιώματα ψήφου) ποσοστού τουλάχιστον 20%.
1.3.6

Κεφ. Ι, Γ, 1, ζ

Στο κωδικό συμπληρώνεται ως

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

συνολικό ποσό που αφορά τη διπλή μόχλευση (double gearing)

πληροφοριακό

στοιχείο

το

παρ.5

που έχει αφαιρεθεί από την αντίστοιχη κατηγορία κεφαλαίων την
οποία αφορά (Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια, Πρόσθετα Βασικά
Ίδια Κεφάλαια, Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια).

1.3.7

Κεφ. Ι, Γ, 1, στ

Αναγράφονται

τα ποσά ανοιγμάτων από θέσεις τιτλοποίησης

που υπόκεινται σε στάθμιση με συντελεστή 1250% σύμφωνα με
την ΠΔ/ΤΕ 2645/09.9.2011.
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1.3.8

Κεφ. Ι, Γ, 1, ε

Απεικονίζεται
εποπτικών

η

αρνητική

προβλέψεων

διαφορά

μεταξύ

επισφαλών

λογιστικών

απαιτήσεων

και

(αφορά

πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ). Η αρνητική
διαφορά

(υστέρηση)

μεταξύ

των

λογιστικών

προβλέψεων

απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(εξαιρουμένων των αναγνωριζόμενων για σκοπούς εποπτείας
τιτλοποιημένων απαιτήσεων), και της αναμενόμενης ζημιάς των
εν λόγω στοιχείων κατά την έννοια του τμήματος Δ, παρ. Δ.2 και
Δ.3 της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007,όπως ισχύει.
1.3.9

Κεφ. Ι, Γ, 1, η

Καταχωρούνται ειδικές συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός
χρηματοπιστωτικού τομέα), κατά την έννοια των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, κατά το ποσό που
υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό

των ιδίων

κεφαλαίων του Π.Ι. (εξατομικευμένα το 15% και συνολικά το
60%).
1.3.11

Κεφ. Ι, Γ, 2,α

Αφαιρούνται,

εφόσον

έχει

εκδοθεί

σχετική

απόφαση

της

Τράπεζας της Ελλάδος, οι συμμετοχές του Π.Ι. σε θυγατρικές και
συγγενείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό
τομέα και δεν υπάγονται στην εποπτεία του Π.Ι. σε ενοποιημένη
βάση.
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1.4*

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Σύνολο των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων για

παρ.2

τον υπολογισμό του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων
6%.

Ειδικότερα,
της

σε

ατομική

Ενότητας

Α1

βάση,

της

συνυπολογίζονται

ΠΔ/ΤΕ

2630/2010

και

τα

ΠΔ/ΤΕ

στοιχεία

ως

2630/29.10.2010

αφαιρετικό στοιχείο η τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ: α) του

Κεφ. Ι, Ενότητα Α1

αθροίσματος των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, των

Κεφ. ΙΙ, παρ. 1, 2, 3

υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του αρ. 2 της ΠΥΣ
38/2012 και των μέσων κεφαλαίου του εδαφίου (iii) της παρ. 1
(α)

της

ΠΕΕ

13/28.3.2013

και

β)

του

αθροίσματος

των

αφαιρετικών στοιχείων της Ενότητας Α3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010,
του 50% των αφαιρετικών της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010
και τυχόν ποσού του 50% των αφαιρετικών της Ενότητας Γ της
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά
κεφάλαια και υπερβαίνουν το σύνολο των συμπληρωματικών
ιδίων κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων.
Σε ενοποιημένη βάση πλέον των ανωτέρω συνυπολογίζονται
τα δικαιώματα μειοψηφίας, οι συναλλαγματικές διαφορές των
εποπτικά

ενοποιούμενων

θυγατρικών

εξωτερικού

και

τα

αποθεματικά από αποτίμηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
συγγενών ή θυγατρικών που δεν ενοποιούνται για εποπτικούς
σκοπούς.
1.4**

ΠΕΕ 13/28.3.2013,

Σύνολο των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων για

παρ.1

τον υπολογισμό του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 9%
Ειδικότερα, σε ατομική βάση, συνυπολογίζονται τα στοιχεία της

ΠΔ/ΤΕ

Ενότητας Α1 και Α3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, οι προνομιούχες

2630/29.10.2010

μετοχές

Κεφ. Ι, Ενότητες Α1,

ομολογίες του αρ. 2 της ΠΥΣ 38/2012, τα μέσα κεφαλαίου του

Α3 και Γ

εδαφίου (iii) της παρ. 1 (α) της ΠΕΕ 13/28.3.2013. Αφαιρούνται

Κεφ ΙΙ, παρ. 1, 2, 3

το 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 και

και 5

τυχόν ποσό του 50% των στοιχείων της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ

του

ν.

3723/2008,

οι

υπό

αίρεση

μετατρέψιμες

2630/2010 που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά κεφάλαια
και

υπερβαίνουν

το

σύνολο

των

συμπληρωματικών

ιδίων

κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε
ενοποιημένη βάση πλέον των ανωτέρω περιλαμβάνονται τα
δικαιώματα

μειοψηφίας,

εποπτικά

ενοποιούμενων

οι

συναλλαγματικές
θυγατρικών

διαφορές

των

εξωτερικού,

τα

αποθεματικά από αποτίμηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
συγγενών ή θυγατρικών που δεν ενοποιούνται για εποπτικούς
σκοπούς και ως αφαιρετικό στοιχείο η υπεραξία.
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1.6.3

Κεφ. Ι, Δ

Δάνεια

μειωμένης

εξασφάλισης

βραχυπρόθεσμης

διάρκειας,

εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στο Π.Ι. και
πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι:
(i)

Η αρχική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η

εξόφλησή τους, είναι δύο τουλάχιστον (2) έτη.
(ii) Δεν περιλαμβάνεται στη δανειακή σύμβαση καμία ρήτρα που
να προβλέπει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εκτός από τη
λύση και εκκαθάριση του Π.Ι., πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο
πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξόφλησης, εκτός εάν έχει
ληφθεί σχετική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος
(iii) Δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν οι τόκοι ή το κεφάλαιο του
δανείου εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη μείωση των ιδίων
κεφαλαίων του Π.Ι. σε ποσοστό χαμηλότερο από το 100% των
συνολικών κεφαλαιακών του απαιτήσεων.
1.6.5

Κεφ. ΙV, 8

Το ποσό των δανείων μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης
διάρκειας που συνιστούν συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια για την
κάλυψη του κινδύνου αγοράς

όταν υπερβαίνει το 150%, των

βασικών ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι. θα αφαιρείται.
1.8.1.1

ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση
Εσωτερικών Διαβαθμίσεων", όπως ισχύει.

1.8.1.2

ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση
Εσωτερικών Διαβαθμίσεων", όπως ισχύει.

1.8.2

Ποσό δανείου μειωμένης εξασφάλισης πριν τη σταδιακή κατά
την τελευταία πενταετία μείωση της εποπτικής αναγνώρισής του

1.8.3

Καταχωρείται το ποσό του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που
απαιτείται για τη λειτουργία του Π.Ι. βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία με κωδικούς 1.4*,1.4*α,1.4** δεν έχουν εφαρμογή για τα λοιπά εποπτευόμενα
ιδρύματα που εμπίπτουν στις ενότητες Ε. και ΣΤ. του Κεφ.ΙΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012.
Η συμπλήρωση των ποσών του Υποδείγματος Β02: «Συγκεντρωτικός Πίνακας Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων» γίνεται βάσει των συνολικών ποσών που έχουν συμπληρωθεί, αντιστοίχως, στα ακόλουθα
Υποδείγματα:
(i) Γ01 έως Γ04 για τον πιστωτικό κίνδυνο,
(ii) Δ01 έως Δ20 για τον κίνδυνο αγοράς και
(iii) Ε01 και Ε02 για το λειτουργικό κίνδυνο.
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Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.

1.1

ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.1.1

Κεφάλαια (εποπτικά αναγνω ριζόμενα)

1.1.1***

εκ τω ν οποίω ν: συνεταιριστικές μερίδες

1.1.1****

εκ τω ν οποίω ν: προνομιούχες μετοχές που παρέχουν ισοδύναμα δικαιώ ματα με τους κοινούς
μετόχους

1.1.1.1

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και συνεταιριστικές μερίδες ²

1.1.1.2

(-) Ίδιες μετοχές

1.1.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχώ ν υπέρ το άρτιο

1.1.1.4

Στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο ¹

1.1.2

Αποθεματικά (εποπτικά αναγνω ριζόμενα)

1.1.2.1

Αποθεματικά

1.1.2.1.01

Αποθεματικά (συμπεριλαμβανομένω ν τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής)

1.1.2.1.02

(-) Μέρος τω ν Αποθεματικώ ν που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής

1.1.2.2

Δικαιώ ματα μειοψηφίας

1.1.2.2***01

εκ τω ν οποίω ν: Έμμεσες εκδόσεις υβριδικώ ν τίτλω ν οι οποίοι μετατρέπονται υποχρεω τικά σε
κοινές μετοχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

1.1.2.2***02

εκ τω ν οποίω ν: Έμμεσες εκδόσεις υβριδικώ ν τίτλω ν μη καθορισμένης διάρκειας, χω ρίς κίνητρο
για εξαγορά

1.1.2.2***03

εκ τω ν οποίω ν: Έμμεσες εκδόσεις υβριδικώ ν τίτλω ν καθορισμένης διάρκειας ή με κίνητρο για
εξαγορά

1.1.2.2***04

εκ τω ν οποίω ν: Έμμεσες εκδόσεις υβριδικώ ν τίτλω ν (grandfathered) χω ρίς κίνητρο για εξαγορά

1.1.2.2***05

εκ τω ν οποίω ν: Έμμεσες εκδόσεις υβριδικώ ν τίτλω ν (grandfathered) με κίνητρο για εξαγορά

1.1.2.2.01

Δικαιώ ματα Μειοψηφίας (συμπεριλαμβανομένω ν τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής)

1.1.2.2.02

(-) Μέρος τω ν Δικαιω μάτω ν Μειοψηφίας που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής

1.1.2.2.03

(-) Προσαρμογή στα Δικαιώ ματα Μειοψηφίας

1.1.2.3

Ελεγμένα ενδιάμεσα κερδη (η ενδιάμεση, από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
αναφοράς, περίοδος είναι κερδοφόρα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από εξω τερικούς ελεγκτές)

1.1.2.3.01

Ελεγμένα κέρδη περιόδου (σω ρευτικά) μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος

1.1.2.3.02

(-) Μέρος τω ν ελεγμένω ν ενδιάμεσω ν αποτελεσμάτω ν που μεταφέρεται στις διαφορές
αναπροσαρμογής

1.1.2.4α

(-) Μη ελεγμένα ενδιάμεσα αποτελέσματα (η ενδιάμεση περίοδος κερδοφόρα ή ζημιογόνα δεν έχει
ελεγχθεί ή επισκοπηθεί)

1.1.2.4α.01

Αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) περιόδου που δεν έχει ελεγχθεί από τους εξω τερικούς ελεγκτές του ΠΙ
μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος

1.1.2.4α.02

(-) Μέρος του ανέλεγκτου αποτελέσματος περιόδου που μεταφέρεται στις διαφορές
αναπροσαρμογής

1.1.2.4β

Ελεγμένες ενδιάμεσες ζημίες (δηλαδή η ενδιάμεση,από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
αναφοράς περίοδος είναι ζημιογόνα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί)

1.1.2.4β.01

(-) Ζημίες (σω ρευτικές) περιόδου που έχουν ελεγχθεί από τους εξω τερικούς ελεγκτές του ΠΙ μείον
την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος

1.1.2.4β.02

Μέρος τω ν ελεγμένω ν ενδιάμεσω ν αποτελεσμάτω ν που μεταφέρεται στις διαφορές
αναπροσαρμογής

1.1.2.5

(-) Καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικώ ν εσόδω ν σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεω ν

1.1.2.6

Διαφορές Αναπροσαρμογής που αναγνω ρίζονται εποπτικά ω ς Βασικά Ίδια Κεφάλαια

1.1.2.6.01

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση μετοχικώ ν τίτλω ν

1.1.2.6.02

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας τω ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση
μετοχικώ ν τίτλω ν

1.1.2.6.03

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση ομολογιακώ ν τίτλω ν και
δανείω ν

1.1.2.6.04

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας τω ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση
ομολογιακώ ν τίτλω ν και δανείω ν
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1.1.2.6.05

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν λοιπώ ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση τίτλω ν

1.1.2.6.06

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας τω ν λοιπώ ν διαθεσίμω ν προς
πώ ληση τίτλω ν

1.1.2.6.07

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικώ ν υποχρεώ σεω ν που οφείλονται σε
διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own credit risk)

1.1.2.6.08

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικώ ν
υποχρεώ σεω ν που οφείλονται σε διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του Π.Ι. (own
credit risk)

1.1.2.6.09

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο τω ν ταμειακώ ν ροώ ν

1.1.2.6.10

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο
τω ν ταμειακώ ν ροώ ν

1.1.2.6.11

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν επενδύσεω ν σε ακίνητα

1.1.2.6.12

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας τω ν επενδύσεω ν σε ακίνητα

1.1.2.6.13

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν ενσώ ματω ν πάγιω ν περιουσιακώ ν στοιχείω ν

1.1.2.6.14

Εποπτική προσαρμογή τω ν διαφορώ ν αναπροσαρμογής της αξίας τω ν ενσώ ματω ν πάγιω ν
περιουσιακώ ν στοιχείω ν

1.1.2.6.15

Σω ρευτικό έλλειμμα προγρ/τω ν καθορισμένω ν παροχώ ν προς τους εργαζομένους

1.1.2.6.16

Εποπτική προσαρμογή του σω ρευτικού ελλείμματος προγρ/τω ν καθορισμένω ν παροχώ ν προς
τους εργαζομένους

1.1.3

Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους

1.1.4

Λοιπά στοιχεία Βασικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.1.4.1α.

Υβριδικοί τίτλοι που αποτελούν άμεσες εκδόσεις του Π.Ι ή καταχω ρούνται λογιστικά στις
Υποχρεώ σεις

1.1.4.1α.01

Υβριδικοί τίτλοι οι οποίοι μετατρέπονται υποχρεω τικά σε κοινές μετοχές σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

1.1.4.1α.02

Υβριδικοί τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας, χω ρίς κίνητρο για εξαγορά

1.1.4.1α.03

Υβριδικοί τίτλοι καθορισμένης διάρκειας ή με κίνητρο για εξαγορά

1.1.4.1α.04

Υβριδικοί τίτλοι (grandfathered) χω ρίς κίνητρο για εξαγορά

1.1.4.1α.05

Υβριδικοί τίτλοι (grandfathered) με κίνητρο για εξαγορά

1.1.4.3

Προσαρμογές που αφορούν την πρώ τη εφαρμογή τω ν ΔΛΠ

1.1.4.4

Λοιπά

1.1.5

(-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία τω ν Βασικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.1.5.1

(-) Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία

1.1.5.2α

(-) Ποσά υβριδικώ ν τίτλω ν που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης

1.1.5.2α.01

(-) Ποσά υβριδικώ ν τίτλω ν οι οποίοι μετατρέπονται υποχρεω τικά σε κοινές μετοχές σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης που υπερβαίνουν το όριο αναγνώ ρισης

1.1.5.2α.02

(-) Ποσά υβριδικώ ν τίτλω ν μη καθορισμένης διάρκειας, χω ρίς κίνητρο για εξαγορά που υπερβαίνουν
το όριο αναγνώ ρισης

1.1.5.2α.03

(-) Ποσά υβριδικώ ν τίτλω ν καθορισμένης διάρκειας ή με κίνητρο για εξαγορά που υπερβαίνουν το
όριο αναγνώ ρισης

1.1.5.2α.04

(-) Ποσά υβριδικώ ν τίτλω ν (grandfathered) που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης

1.1.5.4

(-) Λοιπές προσαρμογές αφαιρετικού χαρακτήρα

1.1.5.4.1

(-) Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίω ν στην εύλογη αξία κατά την πρώ τη εφαρμογή τω ν ΔΛΠ

1.1.5.4.2

(-) Λοιπά

1.1.5.4.2*

(-) Αναβαλλόμενη Φ ορολογική Απαιτήση >20%

ΑΦ Α

Πληροφοριακό στοιχείο: Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια για υπολογισμό ορίου Αναβαλλόμενης
Φ ορολογικής Απαίτησης (ΑΦ Α)

1.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.2.1

Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια

1.2.1.1

Ποσά Βασικώ ν Ίδίω ν Κεφαλαίω ν που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης και μεταφέρονται στα
Κύρια Συμπληρω ματικά Ίδια Κεφάλαια
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1.2.1.2

Διαφορές Αναπροσαρμογής που μεταφέρονται από τα Βασικά στα Κύρια Συμπληρω ματικά Ίδια
Κεφάλαια λόγω εποπτικώ ν προσαρμογώ ν

1.2.1.2.01

Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση
μετοχικώ ν τίτλω ν

1.2.1.2.02

Προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας τω ν λοιπώ ν διαθεσίμω ν προς πώ ληση
τίτλω ν

1.2.1.2.03

Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής τω ν επενδύσεω ν σε ακίνητα

1.2.1.2.04

Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής τω ν ενσώ ματω ν πάγιω ν περιουσιακώ ν
στοιχείω ν

1.2.1.2.05

Εποπτική προσαρμογή του σω ρευτικού ελλείμματος προγρ/τω ν καθορισμένω ν παροχώ ν προς
τους εργαζομένους

1.2.1.3

Αποθεματικά αποτίμησης πάγιω ν περιουσιακώ ν στοιχείω ν

1.2.1.4

Προβλέψεις με την τυποποιημένη προσέγγιση για θέσεις που ενέχουν πιστω τικό κίνδυνο

1.2.1.5

Λοιπά

1.2.1.6

Τίτλοι και δάνεια μειω μένης εξασφάλισης αόριστης διάρκειας

1.2.1.7

Πλεόνασμα προβλέψεω ν με την Προσέγγιση Εσω τερικώ ν Διαβαθμίσεω ν

1.2.1.8

Άλλα στοιχεία Κύριω ν Συμπληρω ματικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.2.2

Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια

1.2.2.1

Δεσμεύσεις μελώ ν συνεταιριστικώ ν τραπεζώ ν

1.2.2.2

Τίτλοι και Προνομιούχες μετοχές σω ρευτικού μερίσματος

1.2.2.3

Δάνειο μειω μένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας

1.2.2.4

Άλλα στοιχεία Πρόσθετω ν Συμπληρω ματικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.2.2.5

(-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης στα Πρόσθετα Συμπληρω ματικά Ίδια Κεφάλαια

1.2.3

(-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων

1.2.3.1

(-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης στα Συμπληρω ματικά Ίδια Κεφάλαια

1.2.3.2

(-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία

1.3

(-) Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Κύρια Βασικά και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια

1.3.T1**

εκ τω ν οποίω ν: (-) αφαιρετικά τω ν Κύριω ν στοιχείω ν Βασικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.3.T1***

(-) αφαιρετικά τω ν Πρόσθετω ν Βασικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν που υπερβαίνουν τα Συμπληρω ματικά
Ίδια Κεφάλαια

1.3.T2*

(-) αφαιρετικά τω ν Συμπληρω ματικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν

1.3.1

(-) Μετοχές πιστω τικώ ν και χρηματοδοτικώ ν ιδρυμάτω ν ποσοστού άνω του 10% του κεφαλαίου τω ν
ιδρυμάτω ν αυτώ ν

1.3.2

(-) Λοιπώ ν πλην μετοχώ ν στοιχεία τω ν ιδίω ν κεφαλαίω ν άλλω ν πιστω τικώ ν και χρηματοδοτικώ ν
ιδρυμάτω ν στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10%

1.3.3

(-) Ποσό μετοχώ ν και λοιπώ ν στοιχείω ν ιδίω ν κεφαλαίω ν σε πιστω τικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
που υπερβαίνει το όριο (10%) και στα οποία το π.ι κατέχει μετοχές ποσοστού κάτω του 10% τω ν
ιδίω ν κεφαλαίω ν τους

1.3.4

(-) Συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες

1.3.5

(-) Λοιπά πλην μετοχώ ν στοιχεία ιδίω ν κεφαλαίω ν ασφαλιστικώ ν και αντασφαλιστικώ ν
επιχειρήσεω ν και ασφαλιστικώ ν εταιριώ ν στα οποία το Π.Ι. έχει συμμετοχή (άνω του 20%)

1.3.6

(-) Ποσά που σχετίζονται με τη "διπλή μόχλευση" (Double gearing) ³

1.3. ΜΧΑ

Πληροφοριακό στοιχείο:Ίδια κεφάλαια επί τω ν οποίω ν υπολογίζεται το όριο για τα ΜΧΑ όταν δεν
χρησ/νται πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς και για τον υπολογισμό τω ν
ορίω ν τω ν συμμετοχώ ν σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστω τικού τομέα

1.3.7

(-) Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεω ν που δεν περ/νται στο σταθμισμένο ενεργητικό

1.3.8

(-) Ανεπάρκεια προβλέψεω ν σύμφω να με την Προσέγγιση Εσω τερικώ ν Διαβαθμίσεω ν (ΠΕΔ)

1.3.9

(-) Συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστω τικού τομέα (15%-60%)
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1.3.10

(-) Ατελείς συναλλαγές όταν έχουν παρέλθει 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη δεύτερη συμβατική
πληρω μή ή από την παράδοση και έω ς τη λήξη της συναλλαγής

1.3.11

(-) Άλλα αφαιρετικά στοιχεία

1.4

ΣΥΝΟΛ Ο ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.

1.4*

ΣΥΝΟΛ Ο ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 6%

1.4*α

υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών CT1 9%

1.4**

ΣΥΝΟΛ Ο ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 9%

1.5

ΣΥΝΟΛ Ο ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε.

1.6

ΣΥΝΟΛ Ο ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ ΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

1.6.1

Ποσά τω ν Συμπληρω ματικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης και
μεταφέρονται στα Συμπληρω ματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς

1.6.2

Καθαρά κέρδη του χαρτοφυλακίου συναλλαγώ ν

1.6.3

Βραχυπρόθεσμα δάνεια μειω μένης εξασφάλισης

1.6.4

(-) μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία

1.6.5

(-) Ποσά τω ν Ιδίω ν Κεφαλαίω ν που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώ ρισης για την κάλυψη του κινδύνου
αγοράς

1.6. ΜΧΑ

Πληροφοριακό στοιχείο:Ίδια κεφάλαια επί τω ν οποίω ν υπολογίζεται το όριο για τα ΜΧΑ όταν
χρησ/νται πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς

1.6.6

(-) Αφαιρετικά στοιχεία

1.6.7

(-) Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

1.7

(-) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩΝ

1.7.1

(-)Άλλα αφαιρετικά στοιχεία

1.7.2

(-)Συμμετοχές σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις

1.8

Πληροφοριακά στοιχεία:

1.8.1

Πλεόνασμα (+) / Ανεπάρκεια (-) προβλέψεω ν με ΠΕΔ

1.8.1.1

Προβλέψεις σύμφω να με ΠΕΔ

1.8.1.1*

εκ τω ν οποίω ν: Συλλογικές προβλέψεις

1.8.1.1**

εκ τω ν οποίω ν: Εξατομικευμένες προβλέψεις

1.8.1.1***

εκ τω ν οποίω ν: Λοιπές προβλέψεις

1.8.1.2

(-) Εκτίμηση Αναμενόμενης Ζημίας σύμφω να με ΠΕΔ

1.8.2

Συνολικό ποσό κεφαλαίω ν μειω μένης εξασφάλισης

1.8.3

Ελάχιστο αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο

(¹): Περιλαμβάνονται οι εκδοθέντες προνομιούχες μετοχές που έχουν διατεθεί στο Ε.Δ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.3723/2008 και οι οποίες
αναγράφονται ξεχωριστά ως πληροφοριακό στοιχείο στο κωδικό 1.1.1.4 * και οι υπό αίρεση μετατρέψιμοι ομολογιακοί τίτλοι οι οποίοι αναγράφονται
ξεχωριστά ως πληροφοριακό στοιχείο στον κωδικό 1.1.1.4 **.
(²): Περιλαμβάνεται η προκαταβολή του ΤΧΣ έναντι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(³): Συμπληρώνεται ως πληροφοριακό στοιχείο το συνολικό ποσό διπλής μόχλευσης που έχει αφαιρεθεί από τις αντίστοιχες κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων
τις οποίες αφορά.

Πληροφοριακά Στοιχεία :
1.1.1.1

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και συνεταιριστικές μερίδες

1.1.1.1*

εκ του οποίου : Προκαταβολή από το ΤΧΣ έναντι ΑΜΚ

1.1.1.4*

εκ τω ν οποίω ν : Εκδοθέντες προνομιούχες μετοχές που έχουν διατεθεί στο Ε.Δ. σύμφω να με το
v.3723/2008

1.1.1.4**

εκ τω ν οποίω ν : Υπό αίρεση μετατρέψιμοι ομολογιακοί τίτλοι σύμφω να με την ΠΥΣ 38/2012

1.1.1.4**α

(-) Iδιοκατεχόμενα στοιχεία

Πληροφοριακά στοιχεία για τον υπολογισμό του αφαιρετικού ποσού ΑΦ Α :
1.1.5.4.2*a

Αναβαλλόμενη Φ ορολογική Απαίτηση

1.1.5.4.2*b

Αναβαλλόμενη Φ ορολογική Υποχρέω ση

(Σημείωση; Τα στοιχεία με κωδικούς 1.4*,1.4*α,1.4** δεν έχουν εφαρμογή στη περίπτωση των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στις ενότ. Ε.και ΣΤ. του Κεφ.ΙΙΙ
της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012)
Αναλυτικά στοιχεία για το ποσό "διπλής μόχλευσης" που έχει αφαιρεθεί ανα κατηγορία κεφαλαίω ν :
1.3.6*

Ποσό που αφορά τη "διπλή μόχλευση" το οποίο έχει αφαιρεθεί από τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια

1.3.6**

Ποσό που αφορά τη "διπλή μόχλευση" το οποίο έχει αφαιρεθεί από τα Πρόσθετα Βασικά Ίδια
Κεφάλαια

1.3.6***

Ποσό που αφορά τη "διπλή μόχλευση" το οποίο έχει αφαιρεθεί από τα Συμπληρω ματικά Ίδια
Κεφάλαια
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα υποδείγματα που αφορούν στα στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού και δικτύου υποκαταστημάτων είναι τα
ακόλουθα έξι:
Υπόδειγμα



ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ

ΣΤΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»,
Υπόδειγμα ΙΒ12: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,
Υπόδειγμα ΙΒ13: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ



ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ».


Υπόδειγμα ΙΒ21: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»,



Υπόδειγμα ΙΒ22: «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»,



Υπόδειγμα ΙΒ23: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»,
Τα υποδείγματα αυτά υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, με εξαίρεση το ΙΒ23 που υποβάλλεται σε ατομική βάση.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
1. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ. Θα αναφερθούν ξεχωριστά όλα τα υποκαταστήματα του
υπόχρεου υποβολής σε ενοποιημένη βάση (θα συμπεριληφθούν δηλαδή και τα υποκαταστήματα των θυγατρικών).
2. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αναφέρονται σε Υποκατάστημα,
i.

σε κάποια χώρα στο εξωτερικό πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος, ή

ii.

πιστωτικού ιδρύματος άλλης χώρας που λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ,

και το εν λόγω υποκατάστημα αποτελείται από περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να αναφερθούν όλα
τα καταστήματά του.
3. Στη στήλη «Κωδικός Χώρας» επιλέγεται από σχετική λίστα των χωρών με βάση το πρότυπο ISO 3166 alpha -2 η
χώρα στην οποία βρίσκεται το κατάστημα. Για τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα επιλέγεται ως χώρα η Ελλάδα (GR)
ενώ σε ξεχωριστές γραμμές θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι χώρες στο εξωτερικό στις οποίες λειτουργούν
υποκαταστήματα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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4. Στις στήλες «Α.Φ.Μ. ή Κωδικός» και «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ/ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ» αναγράφονται κατά περίπτωση:


Για πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα
προκειμένου:


Για υποκαταστήματα εσωτερικού ή εξωτερικού (τα οποία υπάγονται απευθείας στην Ελλάδα),
συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. και η Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος.



Για υποκαταστήματα θυγατρικών τους στην Ελλάδα, συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. και η Επωνυμία της
θυγατρικής.



Για υποκαταστήματα των θυγατρικών τους στο εξωτερικό, συμπληρώνεται ο Κωδικός της θυγατρικής και
η επίσημη αγγλική ονομασία της θυγατρικής με λατινικούς χαρακτήρες.



Για τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή
εκτός ΕΟΧ δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της στήλης Α.Φ.Μ. ή Κωδικός.

5. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», αναγράφεται ο Κωδικός του υποκαταστήματος σύμφωνα με το
εσωτερικό σύστημα του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.
6. Στη στήλη «HEBIC/Bank-Branch identification code»


Για πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα
προκειμένου:


Για υποκαταστήματα εσωτερικού ή εξωτερικού (τα οποία υπάγονται απευθείας στην Ελλάδα),
συμπληρώνεται επταψήφιος κωδικός που αποτελείται από το τριψήφιο ΚΑΠΙ του πιστωτικού ιδρύματος
και τον τετραψήφιο Κωδικό Υποκαταστήματος της στήλης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».



Για υποκαταστήματα θυγατρικών τους στην Ελλάδα, συμπληρώνεται επταψήφιος κωδικός που
αποτελείται από το τριψήφιο ΚΑΠΙ της θυγατρικής και τον τετραψήφιο Κωδικό Υποκαταστήματος της
στήλης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».



Για υποκαταστήματα των θυγατρικών τους στο εξωτερικό, συμπληρώνεται το Bank-Branch identification
code, όπως έχει ορισθεί σε κάθε χώρα.



Για τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή
εκτός ΕΟΧ συμπληρώνεται επταψήφιος κωδικός που αποτελείται από το τριψήφιο ΚΑΠΙ του πιστωτικού
ιδρύματος και τον τετραψήφιο Κωδικό Υποκαταστήματος της στήλης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

7. Στη στήλη «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», αναγράφεται η ονομασία του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με
το εσωτερικό σύστημα του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.
8. Στη στήλη «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του Υποκαταστήματος με τη μορφή Οδός,
αριθμός, Πόλη ενώ ο ταχυδρομικός κωδικός (Τ.Κ.) καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ».
9. Στη στήλη «ΠΕΡΙΟΧΗ» αναγράφεται ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με την περίπτωση:
(i): το όνομα του νησιού, εφόσον το υποκατάστημα βρίσκεται σε νησί.
(ii): το όνομα της πόλης, εφόσον το υποκατάστημα δεν βρίσκεται σε νησί και δεν είναι ΑΘΗΝΑ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
(iii): η περιοχή, εφόσον το υποκατάστημα βρίσκεται στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης (πχ. ΜΟΣΧΑΤΟ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ κλπ.) ή η επίσημη αγγλική ονομασία της πόλης με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τον
ΤΚ στη περίπτωση των καταστημάτων εξωτερικού.
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10. Στη στήλη «ΝΟΜΟΣ», στην περίπτωση που η χώρα είναι η Ελλάδα, επιλέγεται ένας από τους νομούς οι οποίοι
περιλαμβάνονται σε σχετική λίστα. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιλέγεται το «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» από τη σχετική λίστα.
11. Στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
υποκαταστήματος. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ημερομηνία αυτή, λόγω μεγάλης παλαιότητας, αναγράφεται
ενδεικτικά η ημερομηνία 1/1/ του έτους που κατά προσέγγιση τοποθετείται η έναρξη του υποκαταστήματος.
12. Στη στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΜ», αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ΑΤΜ που διαθέτει το κάθε υποκατάστημα.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ12 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.»
1. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ.
2. Στη στήλη «ΕΙΔΟΣ» επιλέγεται από σχετική λίστα το είδος των λοιπών τραπεζικών εργασιών των πιστωτικών
ιδρυμάτων σύμφωνα με την παρακάτω λίστα:








ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΘΥΡΙΔΑ
ΘΥΡΙΔΑ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2. Στη στήλη «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος με τη μορφή Οδός,
αριθμός, Πόλη ενώ ο ΤΚ συμπληρώνεται σε ξεχωριστή στήλη «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ».
3. Στη στήλη «ΠΕΡΙΟΧΗ» αναγράφεται ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με την περίπτωση,:
(i): το όνομα του νησιού, εφόσον το υποκατάστημα βρίσκεται σε νησί.
(ii): το όνομα της πόλης, εφόσον το υποκατάστημα δεν βρίσκεται σε νησί και δεν είναι ΑΘΗΝΑ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
(iii): η περιοχή, εφόσον το υποκατάστημα βρίσκεται στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης (πχ. ΜΟΣΧΑΤΟ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ κλπ.)
4. Στη στήλη «ΝΟΜΟΣ», επιλέγεται από λίστα ένας από τους νομούς της Ελλάδας
5. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ HEBIC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» αναγράφεται ο Κωδικός HEBIC του
υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται η μονάδα και έχει ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.
6. Στη στήλη «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» αναγράφεται η ονομασία του υποκαταστήματος υπαγωγής,
σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα
ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.
7. Στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
μονάδας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ημερομηνία αυτή, λόγω μεγάλης παλαιότητας, αναγράφεται
ενδεικτικά η ημερομηνία 1/1 του έτους που κατά προσέγγιση τοποθετείται η έναρξή της.
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Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ13 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ»
1. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ.
2. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΜ» αναγράφεται ο Κωδικός του ΑΤΜ σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα του κάθε
πιστωτικού ιδρύματος.
3. Στη στήλη «ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» αναγράφεται μια ένδειξη του χώρου εγκατάστασης, πχ η ονομασία ενός
εμπορικού κέντρου, ενός καταστήματος ή μιας υπηρεσίας εφόσον υπάρχουν.
4. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ HEBIC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» αναγράφεται ο Κωδικός HEBIC του
υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται το ΑΤΜ και έχει ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.
5. Στη στήλη «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ» αναγράφεται η ονομασία του υποκαταστήματος υπαγωγής,
σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα
ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.
6. Στη στήλη «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του ΑΤΜ με τη μορφή Οδός, αριθμός, Πόλη,
ΤΚ.
7. Στη στήλη «ΠΕΡΙΟΧΗ» αναγράφεται ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με την περίπτωση:
(i): το όνομα του νησιού, εφόσον το ΑΤΜ βρίσκεται σε νησί.
(ii): το όνομα της πόλης, εφόσον το ΑΤΜ δεν βρίσκεται σε νησί και δεν είναι ΑΘΗΝΑ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
(iii): η περιοχή, εφόσον το ΑΤΜ βρίσκεται στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης (πχ. ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
ΕΥΟΣΜΟΣ κλπ.)
8. Στη στήλη «ΝΟΜΟΣ», επιλέγεται από λίστα ένας από τους νομούς της Ελλάδας.
9. Στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
μονάδας ATM. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ημερομηνία αυτή, λόγω μεγάλης παλαιότητας, αναγράφεται
ενδεικτικά η ημερομηνία 1/1 του έτους που κατά προσέγγιση τοποθετείται η έναρξη του ATM.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ21 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
1. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται σε τριμηνιαία βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων
χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ..
2. Η γραμμή «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» υπολογίζεται
ως άθροισμα των γραμμών από 1 έως και 4 και περιλαμβάνει το σύνολο των απασχολούμενων στον όμιλο εντός
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και εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων ξένων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα, η γραμμή περιλαμβάνει μόνο το συνολικό αριθμό απασχολούμενών τους στην Ελλάδα.
3. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» συμπληρώνεται

ο συνολικός αριθμός του

απασχολούμενου προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας
τόσο τους απασχολούμενους στα κεντρικά γραφεία, όσο και τους απασχολούμενους στα υποκαταστήματά τους
στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι στον αριθμό απασχολούμενων θα συμπεριληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι που
περιλαμβάνονται στη μισθοδοσία του υπόχρεου υποβολής, είτε πρόκειται για μόνιμο προσωπικό είτε όχι,
ανεξαρτήτως από το ωράριο εργασίας (full time/part time).


Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος, δεν περιλαμβάνονται οι απασχολούμενοι σε θυγατρικό τους πιστωτικό ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό) ή σε υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό.



Στην περίπτωση των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
όταν αυτά λειτουργούν περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι
απασχολούμενοι σε όλο το δίκτυο καταστημάτων τους στην Ελλάδα.

4. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» καταχωρείται μόνο από
τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο αριθμός προσωπικού
που απασχολείται στα υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό. Δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι σε καταστήματα
των θυγατρικών τους στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που ένα υποκατάστημα εξωτερικού λειτουργεί περισσότερα
τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι απασχολούμενοι σε όλο το δίκτυο καταστημάτων του.
Η γραμμή αυτή δεν συμπληρώνεται από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
5. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
καταχωρείται μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων των θυγατρικών εταιρειών του πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα,
συμπεριλαμβάνοντας και τραπεζικές θυγατρικές με έδρα στην Ελλάδα. Η γραμμή αυτή δεν συμπληρώνεται από
τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
6. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
καταχωρείται μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απασχολείται σε θυγατρικές εταιρείες (τραπεζικές ή μη) στο εξωτερικό.
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός προσωπικού που απασχολείται στο δίκτυο υποκαταστημάτων και στα κεντρικά
γραφεία των θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Η γραμμή αυτή δεν συμπληρώνεται από τα
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
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Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ22 «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
1. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται σε τριμηνιαία βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων
χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έδρα εντός ή εκτός ΕΟΧ.
2. Η γραμμή «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» υπολογίζεται
ως άθροισμα των γραμμών από 1 έως και 4 και περιλαμβάνει το σύνολο των υποκαταστημάτων στον όμιλο, εντός
και εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων ξένων χωρών που
λειτουργούν στην Ελλάδα, η γραμμή περιλαμβάνει μόνο το συνολικό αριθμό υποκαταστημάτων τους στην
Ελλάδα. Ειδικά για το τέλος έτους, θα πρέπει το ΣΥΝΟΛΟ των υποκαταστημάτων να συμφωνεί με το πλήθος των
υποκαταστημάτων που έχουν ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.
3. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των
υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.


Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος, δεν περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματα θυγατρικών τραπεζών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή
υποκαταστήματα στο εξωτερικό.



Στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην
Ελλάδα, όταν αυτά λειτουργούν περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο
αυτό ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων τους στην Ελλάδα.
Ειδικά για το τέλος έτους, θα πρέπει το πλήθος των υποκαταστημάτων να συμφωνεί με το πλήθος των
καταστημάτων που έχουν ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, στην αντίστοιχη κατηγορία (με
κωδικό GR).

4. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» καταχωρείται μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός των Υποκαταστημάτων
στο εξωτερικό (που υπάγονται απευθείας στη μητρική τους στην Ελλάδα). Δεν περιλαμβάνονται τα
υποκαταστήματα θυγατρικών τους στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που ένα υποκατάστημα στο εξωτερικό
λειτουργεί από περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να προσμετρηθεί ο συνολικός αριθμός των
καταστημάτων του. Ειδικά για το τέλος έτους, θα πρέπει το πλήθος των υποκαταστημάτων της κατηγορίας αυτής
να συμφωνεί με το πλήθος των υποκαταστημάτων που έχουν ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11,
στην αντίστοιχη κατηγορία. Η γραμμή αυτή δεν συμπληρώνεται από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων
άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
5. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» καταχωρείται μόνο
από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο συνολικός
αριθμός υποκαταστημάτων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα. Ειδικά για την περίπτωση θυγατρικής τράπεζας
στην Ελλάδα που διαθέτει δικά της υποκαταστήματα στο εξωτερικό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά (αν
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κάποιο υποκατάστημα εξωτερικού λειτουργεί περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να προσμετρηθεί ο
συνολικός αριθμός των καταστημάτων του). Ειδικά για το τέλος έτους, θα πρέπει το πλήθος των
υποκαταστημάτων της κατηγορίας αυτής να συμφωνεί με το πλήθος των υποκαταστημάτων που έχουν ήδη
αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, στην αντίστοιχη κατηγορία. Η γραμμή αυτή δεν συμπληρώνεται από
τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
6. Στη γραμμή «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» καταχωρείται
μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο συνολικός
αριθμός των υποκαταστημάτων των θυγατρικών τους στο εξωτερικό. Ειδικά για το τέλος έτους, θα πρέπει το
πλήθος των υποκαταστημάτων της κατηγορίας αυτής να συμφωνεί με το πλήθος των υποκαταστημάτων που
έχουν ήδη αναφερθεί στο υπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, στην αντίστοιχη κατηγορία. Η γραμμή αυτή δεν
συμπληρώνεται από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΙΒ23 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»,
1. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται σε τριμηνιαία βάση μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και σε ατομική βάση, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται τα
υποκαταστήματα θυγατρικών στη Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Στην περίπτωση που ένα υποκατάστημα στο εξωτερικό πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
από την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελείται από περισσότερα τους ενός καταστήματα, θα πρέπει να προσμετρηθεί
ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων του στη χώρα αυτή.
3. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ» επιλέγεται από σχετική λίστα η χώρα με βάση το πρότυπο ISO 3166 alpha -2
στην οποία βρίσκονται τα υποκαταστήματα. Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα (GREECE) για τα
υποκαταστήματα με έδρα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ανά γραμμή όλες οι χώρες στις οποίες
υπάρχουν υποκαταστήματα.
4. Στη στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ» αναγράφεται το σύνολο των
υποκαταστημάτων του πιστωτικού ιδρύματος που δραστηριοποιείται στην χώρα, ο κωδικός της οποίας έχει
συμπληρωθεί στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ» (και που υπάγονται απευθείας στη μητρική τους στην Ελλάδα). Δεν
περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματα των θυγατρικών που μπορεί να λειτουργούν στη χώρα αυτή. Στη στήλη
«ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» αναγράφεται ο αριθμός των
ανεκτέλεστων εγκρίσεων σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2603/4.2.2008, όπως έχει προκύψει από την πιο πρόσφατη
απόφαση ΕΠΑΘ έγκριση αδειών για άνοιγμα υποκαταστημάτων στο πιστωτικό ίδρυμα για την εν λόγω χώρα,
αφού αφαιρεθούν οι άδειες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τότε.
5. Στη στήλη «ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των ανεκτέλεστων
εγκρίσεων, όπως έχει προκύψει από την πιο πρόσφατη ΕΠΑΘ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν ή παρατάθηκαν
άδειες για άνοιγμα υποκαταστημάτων στο πιστωτικό ίδρυμα για την εν λόγω χώρα.
30

ΕΠ ΙΤ ΡΟΠΗ ΠΙΣΤ ΩΤ ΙΚ ΩΝ
ΚΑ Ι ΑΣ ΦΑ Λ ΙΣΤ ΙΚ ΩΝ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ

6. Στη στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» αναγράφεται ο αριθμός αδειών που έχουν απελευθερωθεί μετά από
παύση ή συγχώνευση υποκαταστημάτων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2603/4.2.2008 η διάρκεια
ισχύος των εν λόγω αδειών είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία παύσης ή συγχώνευσης, ή δύο έτη σε περίπτωση
που έχει δοθεί έγγραφη παράταση.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
IB09-ΙΒ10-ΙΒ11: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.Φ.Μ. ή
Κωδικός

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ/
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΚΑΤAΣΤΗΜΑΤΟΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HEBIC/ Bankbranch
Indentification
code
(6)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
(7)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(Οδός,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
αριθμός,
ΚΩΔΙΚΟΣ
πόλη)
(8)
(9)

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΜ

(10)

(11)

(12)

(13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
IB12: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός,
αριθμός, πόλη)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ΚΩΔΙΚΟΣ HEBIC
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
(6)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
(7)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(8)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
IB13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΤΜ

ΧΩΡΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ HEBIC
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός,
αριθμός, πόλη)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

32

ΕΠ ΙΤ ΡΟΠΗ ΠΙΣΤ ΩΤ ΙΚ ΩΝ
ΚΑ Ι ΑΣ ΦΑ Λ ΙΣΤ ΙΚ ΩΝ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΒ21: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(1)
ΙΒ21

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΒ22: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(1)
ΙΒ22

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ

2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ

4.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
IB23: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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