
 1 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 

∆ιπλωµατική Εργασία 
 
 
 
 
 
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK 
 
 
 

της 
 
 

ΖΗΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(MAF: 18/10) 

 
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 

(µε  κατεύθυνση Λογιστικής) 
 
 
 
 
 

Σεπτέµβριος  2010 
 
 
 

 



 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Αφιερώνεται στο σύντροφo µου, Σωτήρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 

Ευχαριστίες  6 

Περίληψη 7 

Εισαγωγή 8 

Κεφάλαιο 1: Γενικά Στοιχεία περί Τραπεζών 10 

1.1 Ορισµός της τραπεζικής επιχείρησης 10 

1.2 Ιδιοµορφίες της τραπεζικής επιχείρησης 10 

1.3 Βασικές αρχές που διέπουν τις εργασίες των τραπεζών 11 

1.4 Τα είδη των τραπεζικών εργασιών 13 

Κεφάλαιο 2: Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 15 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 15 

2.2 Πλεονεκτήµατα εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 17 

2.3 Βασικές αρχές Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 18 

2.4 Συστατικά στοιχεία, δοµή και διάρθωση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών  19 

2.5 ∆ιαφορές µεταξύ Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 22 

Κεφάλαιο 3: Μεταβατικοί Λογαριασµοί 26 

3.1 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 26 

3.2 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 28 

Κεφάλαιο 4: Λογαριασµοί Τάξεως 30 

4.1 Λογαριασµοί αλλότριων πραγµάτων 31 

4.2 Εγγυήσεις δοθείσες (κοινές εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές) 32 

4.3 Λογαριασµοί αµφοτεροβαρών συµβάσεων 33 

4.4 Λογαριασµοί µνείας 34 

Κεφάλαιο 5: Λογιστική Συναλλάγµατος 36 

5.1 Μέθοδοι παρακολούθησης των πράξεων σε συνάλλαγµα 37 

5.2 Τιµές συναλλάγµατος 39 

5.3 Χειρισµός συναλλαγµατικών διαφορών 39 

5.4 Ενσωµάτωση οικονοµικών καταστάσεων εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 40 

5.5 Οι συναλλαγές στο ∆ιεθνές Εµπόριο 40 

Κεφάλαιο 6: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 43 

6.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 44 



 4 

6.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 45 

6.3 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 46 

Κεφάλαιο 7: Χορηγήσεις 48 

7.1 Περιεχόµενο και εννοιολογικοί προσδιορισµοί 48 

7.2 Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασµών χορηγήσεων 50 

7.3 Λογιστική των χορηγήσεων 53 

      7.3.1 Η αναγνώριση των δανείων και η εκταµίευση 53 

      7.3.2 Εκτοκισµός των δανείων και λοιπές χρεώσεις 54 

      7.3.3 Εξυπηρέτηση του δανείων 55 

      7.3.4 Αποµείωση της αξίας των δανείων 57 

      7.3.5 Λογαριασµός 24 «Χορηγήσεις σε Καθυστέρηση» 58 

      7.3.6 Λογαριασµός 27 «Επισφαλείς Χορηγήσεις» 59 

7.4 Λοιπές µορφές χρηµατοδότησης 60 

      7.4.1 Factoring 60 

      7.4.2 Leasing ( Χρηµατοδοτική µίσθωση) 64 

Κεφάλαιο 8: Καταθέσεις 67 

8.1 Τα είδη των καταθέσεων 68 

8.2 Λογιστική των καταθέσεων 69 

Κεφάλαιο 9: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των Τραπεζών 71 

9.1 Τα συστατικά στοιχεία και η δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 72 

9.2 Οι αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 76 

9.3 ∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 78 

Κεφάλαιο 10: Η Λογιστική Οργάνωση των Τραπεζών 80 

10.1 Λογιστικά συτσήµατα τραπεζών 80 

10.2 Λογαριασµοί καταστηµάτων και λογαριασµοί διοίκησης 81 

10.3 Λογιστήριο δοσοληψιών δικτύου 84 

10.4 Λοιποί λογαριασµοί 86 

       10.4.1 Οι λογαριασµοί 57.00 «Επιταγές πληρωτέες» και 57.01 «Εντολές πληρωτέες» 86 

       10.4.2 Εισερχόµενος και εξερχόµενος λογαριασµός 87 

Κεφάλαιο 11: Η Περίπτωση της ALPHA BANK 88 

11.1 Γενικά στοιχεία της ALPHA BANK 88 

11.2 Η λογιστική πλευρά της ALPHA BANK 89 

Συµπεράσµατα 135 



 5 

Παράρτηµα  136 

Κατάλογος Πινάκων 185 

Κατάλογος ∆ιαγραµµάτων 185 

Κατάλογος Αναφορών 186 

Βιβλιογραφία 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ταχυνάκη 

Παναγιώτη για τη συνεργασία µας στο πέρας της συγκεκριµένης διπλωµατικής 

εργασίας. Έπειτα, τα στελέχη του Καταστήµατος της ALPHA BANK, όπου και 

εργάζοµαι, των οποίων η συµβολή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί επιτελική για την 

ολοκλήρωση του παρόντος συγγράµατος. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψω να 

ευχαριστήσω και την οικογένεια µου, η οποία  µε στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών µου, καθώς και το σύντροφό µου Σωτήρη Ευγενίδη, ο οποίος είναι πάντα 

στο πλευρό µου και µου πρoσφέρει την αµέριστη υποστήριξη του. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η Τραπεζική Λογιστική αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια, την οποία πολύ δύσκολα 

κάποιος µπορεί να καλύψει πλήρως. Στην παρούσα εργασία, παρ’ όλα αυτά, έγινε 

προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος των λογιστικών θεµάτων 

που απασχολούν τις τραπεζικές επιχειρήσεις. 

 Αρχικά, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει  µια συνοπιτική αναφορά στην τραπεζική 

επιχείρηση και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που υπαγόρευσαν τη δηµιουργία 

ενός ξεχωριστού λογιστικού σχεδίου, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, 

το οποίο και παρουσιάζεται αναλυτικά, µε ιδιαίτερη µάλιστα αναφορά στη λογιστική 

συναλλάγµατος, στους µεταβατικούς λογαριασµούς και στους λογαριασµούς τάξεως. 

 Η εργασία, βέβαια, επικεντρώθηκε στην λογιστική των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, κυρίως των χορηγήσεων και των καταθέσεων, που αποτελούν τις δύο βασικές 

τραπεζικές λειτουργίες. 

 Τέλος, έγινε αναφορά στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και σε 

διάφορα λογιστικά θέµατα που συναντιόνται συχνά στην καθηµερινή τραπεζική 

πρακτική, και όλα αυτά µέσα από το πρίσµα του Οµίλου της ALPHA BANK. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η λογιστική είναι ο κεντρικός νους κάθε οικονοµικής µονάδας. Χάρη σε αυτή γίνεται 

αντιληπτή η υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση, η ρευστότητα των διαθεσίµων, η 

ληκτότητα των υποχρεώσεων, ελέγχονται τα πεπραγµένα και γίνεται δυνατή η 

πρόβλεψη της πορείας των εργασιών και ακόµη η παραπέρα διαµόρφωση της 

πολιτικής της επιχειρήσεως. 

Η εφαρµογή των γενικών αρχών της λογιστικής επί των εργασιών των 

τραπεζικών επιχειρήσεων, συνιστά την Τραπεζική Λογιστική ή Λογιστική των 

Τραπεζών, η οποία αποτελεί ένα κλάδο της εφαρµοσµένης λογιστικής. 

Τράπεζες είναι οι οικονοµικές µονάδες οι οποίες, κατα κύριο λόγο, διεξάγουν 

το εµπόριο του χρήµατος, την άσκηση πιστοδοτικής-πιστοληπτικής πολιτικής , και 

παρέχουν άλλες υπηρεσίες προς τρίτους µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Είναι αυτές 

που µεσολαβούν µεταξύ αυτών που έχουν πλεονάσµατα χρηµάτων, φυσικών ή 

νοµικών προσώπων, από τα οποία δανείζονται , και αυτών που έχουν ανάγκη 

χρηµάτων. Έτσι, γίνονται οι κύριοι ρυθµιστές της κυκλοφορίας του χρήµατος1. 

Για το λόγο αυτό, οι τραπεζικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλές 

ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες ως προς την φύση και την έκταση των συναλλαγών 

τους. Η λογιστική οργάνωση των τραπεζών υπάγεται στα απαιτούµενα της λογιστικής 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αφού δεν περιέχει λογαριασµούς αγορών, 

αποθεµάτων και πωλήσεων. Ιδιαίτερη συχνότητα εµφανίζουν οι πράξεις νοµικού 

χαρακτήρα και για αυτό τίθεται το πρόβληµα πως να καταχωρούνται αυτές (πχ 

συµβάσεις) στα λογιστικά βιβλία και µάλιστα στην περίπτωση που δεν συνοδεύονται 

µε (άµεση) κίνηση κεφαλαίων. Αυτές τις ιδιαιτερότητες έρχεται να καλύψει το 

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών. 

Η τραπεζική λογιστική περιλαµβάνει µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως η 

λογιστική των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων, η λογιστική του φόρου 

εισοδήµατος, οι ενοποιηµένοι ισολογισµοί κλπ. Κανείς, όµως, δεν µπορεί να 

αµφισβητήσει ότι βασικές τραπεζικές λειτουργίες θεωρούνται οι καταθέσεις και οι 

χορηγήσεις, οι οποίες µαζί και µε τα υπόλοιπα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αποτελούν το κύριο γνώρισµα της τραπεζικής επιχείρησης . Γ’ αυτό και όταν µιλάµε 

                                                 
1 Βασίλειος Φ. Φίλιος (1989), Τραπεζική Λογιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Τόµος Πρώτος, σελ 24 
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για τραπεζική λογιστική, ουσιαστικά αναφερόµαστε στη λογιστική των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

οι οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών, όπως επίσης, και η  οργάνωση του 

λογιστικού πληροφοριακού τους συστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 

1.1 Ορισµός της Τραπεζικής Επιχείρησης 
 
 
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ορισµός της τραπεζικής επιχείρησης γενικά 

παραδεκτός.Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο ότι οι σύγχρονες τραπεζικές εργασίες 

είναι πολλές και αρκετά πολυδιάστατες για να συµπεριληθφούν σε ένα ορισµό σε όλη 

τους την έκταση. Ωστόσο, ορισµένοι από αυτούς είναι οι παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τον ∆.Γαλάνη η τράπεζα είναι η επιχείρηση, η οποία κατά κύριο 

και αποκλειστικό επάγγελµα ενεργεί πιστωτικές πράξεις. 

Κατά τον καθηγητή Μ. Γεωργιάδη, τραπεζική επιχείρηση είναι εκείνη που 

προβαίνει στη συγκέντρωση της κοινωνικής αποταµίευσης και τη διοχέτευση αυτής 

µε κέρδος προς τους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε το τον ν. 2076/1992, χρησιµοποιήθηκε ο όρος πιστωτικό ίδρυµα, 

το οποίο ορίζεται ως η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην 

αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη 

χορήγηση πιστώσεων για λογαριασµό της (άρθρο 1 παρ 1)2. 

 

1.2 Ιδιοµορφίες της Τραπεζικής Επιχείρησης 

 

Η τραπεζική επιχείρηση παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση µε τις 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονοµίας, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι: 

Α) Η τραπεζική επιχείρηση ασχολείται κατά κύριο επάγγελµα µε το εµπόριο του 

χρήµατος. Τα κεφάλαια που εµπορεύεται η τράπεζα είναι κυρίως δανειακά. H 

τράπεζα δανείζεται για να µπορεί να δανείσει, γιατί τα ίδια κεφάλαια της διαθέτονται 

για την απόκτηση των πάγιων εγκαταστάσεων, που είναι απαραίτητες για την 

εύρυθµη λειτουργία της, για την κάλυψη ενδχόµενων ζηµιών, δηλαδή προορίζονται 

για την δηµιουργία αισθήµατος εµπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν (εγγυητικά 

κεφάλαια).  

                                                 
2 Εµµανουήλ Ι. Σακέλλης (1993), Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, Εκδόσεις 
«ΒΡΥΚΟΥΣ» Ε.Ε, Πρώτη Έκδοση, σελ 55-56 
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Τα χρήµατα που συγκεντρώνει η τράπεζα τα δανείζει στην πελατεία της και 

εισπράττει τόκο µεγαλύτερο από εκείνον που καταβάλλει στους δανειστές της, έτσι 

ώστε να αποµένει σε αυτήν ένα σηµαντικό περιθώριο, µε το οποίο πρέπει να καλύπτει 

τα λειτουργικά της έξοδα και να πραγµατοποιεί και ένα ποσοστό κέρδους. Η κατ’ 

επάγγελµα άσκηση εµπορίου ή βιοµηχανίας απαγορεύεται στις τράπεζες, ενώ δεν 

απαγορεύονται µεµονωµένες εµπορικές ή βιοµηχανικές πράξεις. 

Β) Το πρόβληµα της ρευστότητας εµφανίζεται στην τραπεζική επιχείρηση στην 

οξύτερη αυτού µορφή, γιατί η προθεσµία λήξεως των υποχρεώσεων αυτής δεν 

µπορεί, κατά κανόνα, να υπολογιστεί εκ των προτέρων και η εξόφληση των 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών της δεν µπορεί να τύχει αναστολής. 

Γ) Οι εργασίες της τραπεζικής επιχείρησεως διεξάγονται από ένα µεγάλο δίκτυο 

καταστηµάτων που είναι διεσπαρµένα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και πέραν αυτής 

σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Η τραπεζική, συνεπώς, επιχείρηση είναι κατ’ εξοχή 

διεθνής επιχείρηση που εµπορεύεται κεφάλαια σε εγχώριο και ξένο νοµίσµατα. 

∆) Η τράπεζα δεν είναι µόνο καθαυτό επιχείρηση, είναι ταυτόχρονα και ίδρυµα- 

οργανισµός κοινωνικής ωφέλειας, για αυτό και θα πρέπει να λειτουγργεί ανάλογα. 

Ε) Στη χώρα µας, η τραπεζική επιχείρηση µπορεί να λειτουργεί µόνο µε τη µορφή της 

ανώνυµης εταιρίας, το µετοχικό της κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε 

µετρητά και οι µετοχές της πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές3. 

 

1.3 Βασικές Αρχές που ∆ιέπουν τις Εργασίες των Τραπεζών 
 
 
Α) Η αρχή της ρευστότητας 

Ρευστότητα, όπως είναι γνωστό, είναι η ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Για την εύρυθµη λειτουργία της η 

επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εκάστοτε τόσα µετρητά όσα είναι αναγκαία για την 

εξόφληση των ληγουσών υποχρεώσεών της. Η σχέση όµως αυτή µεταξύ διαθεσίµων 

και ληγουσών υποχρεώσεών δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί από την τραπεζική 

επιχείρηση, γιατί, για να έχει πλήρη ρευστότητα, θα πρέπει να διατηρεί στο ταµείο 

της το σύνολο των καταθέσων της, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε 

πιθανή ανάληψη οποιουδήποτε ποσού. Αυτό όµως σηµαίνει ότι η τράπεζα δεν θα 

                                                 
3
Εµµανουήλ Ι. Σακέλλης (1993), Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, Εκδόσεις 

«ΒΡΥΚΟΥΣ» Ε.Ε, Πρώτη Έκδοση, σελ 64-65 
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έπρεπε να προβαίνει σε τοποθετήσεις των κεφαλάιων που προέρχονται από τις 

απρόθεσµες τουλάχιστον καταθέσεις σε αυτήν, πράγµα αντίθετο προς την κοινωνική 

της αποστολή και την υποχρέωσή της να καταβάλλει τόκο στους καταθέτες. 

Αλλά από την πράξη έχει αποδειχθεί ότι, κάτω από οµαλές πολιτικο-οικονοµικές 

συνθήκες, µόνο ένα µέρος των καταθέσεων αναλαµβάνεται από τις τράπεζες, το 

οποίο αντιρροπίζεται από τις διενεργούµενες νέες καταθέσεις. Καθηµερινά στην 

τράπεζα εισρέουν και εκρέουν χρήµατα. Τα δύο αυτά αντίθετα ρεύµατα πρέπει να 

εξισορροπούνται, γιατί αν οι καταθέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τις πληρωµές, η 

τράπεζα θα έχει αυξηµένη ρευστότητα και συνεπώς µειωµένη αποδοτικότητα, ενώ αν 

οι χορηγήσεις υπερβαίνουν τιε εισπράξεις, θα της δηµιουργηθεί, αργά ή γρήγορα, 

πρόβληµα ρευστότητας , που ενδεχόµενα θα την κλονίσει σαν επιχείρηση.  

Για την αντιµετώπιση των πληρωµών της, η τράπεζα διατηρεί στα ταµεία της ένα 

σηµαντικό ποσό διαθεσίµων, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως από την πολιτική και νοµισµατική σταθερότητα, την κρατική 

παρέµβαση, τη φήµη της τράπεζας, την πιστωτική της πολιτική, το µεταβατικό 

κεφάλαιο που δηµιουργείται στην τράπεζα από τις µεσολαβητικές εργασίες της. 

Β) Η αρχή της αποδοτικότητας 

Η τράπεζα ως εµπορική επιχείρηση είναι φυσικό να επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητάς της, δηλαδή την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους της από 

την επωφελέστερη τοποθέτηση των διαθεσίµων της. 

Γ) Η αρχή της ασφάλειας 

Οι κίνδυνοι που αντµετωπίζει η τράπεζα είναι τεράστιοι και απορρέουν από το 

γεγονός ότι διαχειρίζεται ξένα κεφάλαια. Επιβάλλεται, λοιπόν, πριν από κάθε 

χορήγηση να γίνεται καλή εκτίµηση της φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη-

δανειολήπτη και της προοπτικής που υπάρχει για την επιστροφή του ποσού της 

χορήγησης. Το αξιόχρεο του πρωτοοφειλέτη πρέπει να βαρύνει ιδιαίτερα ακόµα και 

στις περιπτώσεις που ο πελάτης παρέχει πρόσθετες εξασφαλίσεις (προσωπικές και 

εµπράγµατες), γιατί οι τυχόν δικαστικοί αγώνες που θα απαιτηθούν για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της τράπεζας δηµιουργούν περιπλοκές και 

δυσαρέσκειες, ανακόπτουν τη γόνιµη δράση των λειτουργιών της τράπεζας και 

δυσφηµίζουν το όνοµά της. Τέλος σηµειώνουµε ότι οι τράπεζες, για να 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο από τις εξασφαλίσεις, φροντίζουν να διενεργούν 

δανεισµούς µικροποσών σε µεγάλο αριθµό πιστούχων, να κάνουν δηλαδή µεγάλη 

διασπορά των χορηγήσεών τους και , συνεπώς, ευρεία κατανοµή των κινδύνων τους. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι παραπάνω αρχές δεν είναι ανεξάρτητες, 

αλλά κατά την εφαρµογή τους αλληλοσυνδένονται και αλληλοεπηρεάζονται4. 

 

1.4 Τα είδη των τραπεζικών εργασιών 
 
 
Οι κύριες εργασίες των τραπεζών διαιρούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

1. στις παθητικές τραπεζικές εργασίες, δηλαδή σε εκείνες µε τις οποίες 

επιδιώκεται η συγκέντρωση του χρήµατος, πχ καταθέσεις, έκδοση 

τραπεζογραµµατίων, έκδοση οµολογιακών δανείων 

2. στις ενεργητικές τραπεζικές εργασίες, δηλαδή σε εκείνες µε τις οποίες 

επιδιώκεται η προσοδοφόρα επένδυση του χρήµατος, πχ προεξοφλήσεις, 

δάνεια βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα 

3. στις διαµεσολαβητικές ή επι προθεσµία τραπεζικές εργασίες, τις λεγόµενες 

και βοηθητικές, µε τις οποίες οι τράπεζες αναλαµβάνουν εργασίες επί αµοιβή 

για λογαριασµό των πελατών τους, πχ εισπράξεις για λογαριασµό τρίτων, 

φύλαξη τίτλων, ενοικίαση θησαυροφυλακίων, κίνηση κεφαλαίων, ανοίγµατα 

πιστώσεων, πιστωτικές επιστολές, αποδοχές-εγγυήσεις, αναδοχή εκδόσεως 

τίτλων. 

Μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών τραπεζικών εργασιών, παρατηρείται 

αµοιβαία αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. 

Οι τράπεζες κατανέµουν χρησιµότητες, τις οποίες λαµβάνουν από εκεί όπου 

πλεονάζουν και τις µεταφέρουν εκεί όπου ζητούνται, µε τη µορφή πιστώσεων προς 

τις επιχειρήσεις. 

Τέλος, από άποψη περιεχοµένου-αντικειµένου οι τραπεζικές εργασίες 

διακρίνονται σε : 

a) Καταθέσεις (Ταµιευτηρίου, όψεως, τρεχούµενοι λογαριασµοί, προθεσµίας) 

b) Χορηγήσεις (προεξοφλήσεις, ανοικτοί λογαριασµοί, δάνεια, εγγυητικές 

επιστολές) 

c) Κίνηση Κεφαλαίων (εντολές, επιταγές, δίκτυο υποκαταταστηµάτων) 

d) Γραµµάτια (διαχείριση των συναλλαγµατικών που περιέρχονται στην τράπεζα 

για είπσπραξη, για προεξόφληση, ως κάλυµµα χορηγητικού λογαριασµού) 

                                                 
4
Εµµανουήλ Ι. Σακέλλης (1993), Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, Εκδόσεις 

«ΒΡΥΚΟΥΣ» Ε.Ε, Πρώτη Έκδοση, σελ 68-69  
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e) Εισαγωγές/ εξαγωγές 

f) Εργασίες συναλλάγµατος 

g) Γενική Λογιστική 

h) Εργασίες υποστήριξης του τραπεζικού οργανισµού (προσωπικό, µισθοδοσία, 

διαχείριση υλικών) 

      i)    Αναλυτική λογιστική κόστους-κοστολόγηση των ανωτέρω εργασιών5 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Βασίλειος Φ. Φίλιος (1989), Τραπεζική Λογιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Τόµος Πρώτος, σελ 26-27 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Σκοπός της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στου λήπτες επιχειρηµατικών 

αποφάσεων, µάνατζερς και επενδυτές. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα πληροφοριακά 

στοιχεία που παράγει η λογιστική αποκτούν ασυγκρίτως µεγαλύτερη σπουδαιότητα 

για του λήπτες αποφάσεων, όταν είναι διαχρονικά συγκρίσιµα στα πλαίσια της ίδιας 

επιχείρησης, αλλά και στατιστικά και διαχρονικά συγκρίσιµα µεταξύ επιχειρήσεων 

διαφόρων κλάδων της οικονοµίας. 

Η συγκρισιµότητα αυτή των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο αν οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τις ίδιες λογιστικές αρχές, µεθόδους 

και γενικά διαδικασίες επεξεργασίας των αριθµητικών µεγεθών και δεδοµένων που 

εκφράζουν την οικονοµική κατάσταση αυτών. Απαιτείται, δηλαδή, τυποποίηση 

ολόκληρου του φάσµατος της λογιστικής διαδικασίας, έτσι ώστε, κατά τρόπο 

οµοιόµορφο και τυποποιηµένο, να καταγράφεται και να παρουσιάζεται η δράση, η 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία των λογιστικών σχεδίων . 

Στην Ελλάδα η κίνηση για την κατάστρωση Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου άρχισε µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και εφαρµόστηκε υποχρεωτικά για 

πρώτη φορά στη χώρα µας από τη χρήση 1991. 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είχε ευρεία εφαρµογή, δηλαδή ήταν 

κατάλληλο για όλους τους τύπους των οικονοµικών µονάδων: οργανισµούς, 

εµπορικές, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, παροχής υπηρεσιών κλπ.  

Ωστόσο, δεν µπορούσε να βρει εφαρµογή στις τραπεζικές επιχειρήσεις, καθώς 

έχουν ορισµένες ιδιοµορφίες που τις ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, για 

παράδειγµα είναι οι µόνες επιχειρήσεις που: 

-  επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις από το κοινό 

- χορηγούν κατ’επάγγελλµα δάνεια και πάσης φύσεως πιστώσεις 

- παρεµβάλλονται για τη διευκόλυνση στο διεθνές εµπόριο 

- τα αποθέµατα  έχουν από ελάχιστη µέχρι µηδενική σηµασία, τη στιγµή που στις 

εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις ασκούν σηµαντική επίδραση  
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- οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται  είναι διαφορετικές από τις λοιπές 

επιχειρήσεις. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την ανάγκη κατάρτισης ιδιαίτερου λογιστικού 

σχεδίου, προσαρµοσµένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας  τους. 

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών υπηρξε ουσιαστικά η πρώτη κλαδική 

οργάνωση που έσπευσε να τυποποιήσει την τραπεζική λογιστική εργασία. 

Συγκεκριµένα, η τιµή για την έµπευση και την πρωτοβουλία της δηµιουργίας Ενιαίου 

Τραπεζικού Λογιστικού Σχεδίου ανήκει στον τότε Γενικό Γραµµατέα της Ενώσεως 

των Ελληνικών Τραπεζών κ. Κωνσταντίνο Σγουρδέλη. Η Οµάδα Εργασίας 

συστήθηκε κατόπιν της από 18.03.1977 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ενώσεως και αποτελούνταν από τους Προϊσταµένους των γενικών Λογιστηρίων , 

ανώτατα στελέχη και ειδικούς επιστήµονες , από όλες τις ελληνικές Τράπεζες, όπως 

και των ειδικών Υποοµάδων Εργασίας της κάθε Τράπεζας. 

Το Ενιαίο Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο που συντάχθηκε αποτελούσε προϊόν 

συστηµατικής έρευνας και τριετούς µελέτης της Οµάδας Εργασίας, η οποία έλαβε 

υπόψη της όλα τα υπάρχοντα τότε ξένα τραπεζικά λογιστικά σχέδια και την σχετική 

διεθνή βιβλιογραφία, ενώ µελέτησε και την υφιστάµενη, από λογιστικής πλευράς, 

κατάσταση σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να µπορέσει να καλύψει όλες τις 

ιδιοµορφίες και το Σχέδιο να βρει εφαρµογή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της 

χώρας. 

Εν τέλει, το  Ενιαίο Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο δόθηκε προς δηµοσίευση 

τον ∆εκέµβριο του 1986 και κυκλοφόρησε µερικούς µήνες αργότερα από την Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών. 

Ωστόσο, αποτελούσε ένα “ζωντανό” στοιχείο, το οποίο υποβλήθηκε σε 

πολλές µεταβολές κατά τη διάρκεια των ετών, ώστε να συµβαδίζει και να 

προσαρµόζεται στο δυναµικά διαµορφούµενο λογιστικό και γενικότερα οικονοµικό 

πλάσιο των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Συγκεκριµένα, µε το  Π.∆. 384/ 1992 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο  Τραπεζών, το οποίο έγινε υποχρεωτικής εφαρµογής από 01/01/1994. Τέλος, 

θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτό δεν έµεινε ανεπηρέαστο και από την 

υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα από τη 01/01/2004.  
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2.2 Πλεονεκτήµατα Εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου  
Τραπεζών  
 
 
Με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο  Τραπεζών οµοιοµορφοποιήθηκε και τυποποιήθηκε 

η λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση της δραστηριότητας των τραπεζών, ώστε 

να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις, στις οποίες βασίσθηκε η δοµή και η 

ανάπτυξή του. Ήτοι: 

α) η άνετη, σωστή και οµοιόµορφη κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 

β) η άνετη και σωστή άσκηση της προβλεπόµενης εποπτείας από την Τράπεζα της 

Ελλάδος 

γ) η δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής για την οργάνωση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τάξη 

δ) η δυνατότητα ευχερούς πληροφόρησης και επαλήθευσης από τον φορολογικό 

έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων, που θα προκύπτουν από αναλυτικά και 

συγκεντρωτικά στοιχεία, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειµένων6. 

 Πιο αναλυτικά τα κυριότερα πλεονεκτήµατα εφαρµογής του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών είναι τα παρακάτω: 

• Απόλυτη τάξη και ακρίβεια των λογιστικών δεδοµένων 

• Ουσιαστικός περιορισµός των γραφειοκρατικών διαδικασιών 

• Ταχύτητα συγκεντρώσεως κάθε φύσεως στοιχείων 

• ∆ιευκόλυνση των ελέγχων και επιθεωρήσεων 

• Απόλυτη ευχέρεια και ταχύτητα καταστρώσεως διαφόρων λογιστικών 

καταστάσεων 

• Εντυπωσιακή οικονοµία υλικού και µέσων 

• Οικονοµία χρόνου 

• Οικονοµία εργασίας 

• Σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας 

• Ευχέρεια και ταχύτητα παροχής ορθών στοιχείων στις Νοµισµατικές Αρχές 

για την άσκηση της πιστωτικής και νοµισµατικής πολιτικής του Κράτους7. 

                                                 
6 Ν Κυρίκος (1993), Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Εκδόσεις Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 
σελ 9 
7 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1980), Ενιαίο Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, σελ 4 
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2.3 Βασικές Αρχές  του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 
 
 
Η ανάπτυξη του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών στηρίχθηκε σε τρεις 

βασικές αρχές που διέπουν και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Οι αρχές αυτές 

είναι: 

1. Η αρχή της αυτονοµίας: σύµφωνα µε την αρχή αυτή το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο, οπότε και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών , 

χωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα τµήµατα λογαριασµών, µεταξύ των οποίων 

απαγορευέται οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας. 

- Το πρώτο τµήµα περιλαµαβάνει τις οµάδες λογαριασµών από 1 έως 

και 8, το οποίο αποκαλείται και τµήµα χρηµατο-οικονοµικής 

λογιστικής  για το λόγο ότι από τους λογαριασµούς του τµήµατος 

αυτού οδηγούµαστε στη σύνταξη των περιοδικών και των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης 

- Το δεύτερο τµήµα περιλαµβάνει την αυτόνοµη οµάδα 9, η οποία 

τροφοδοτείται µε πρωτογενή δεδοµένα που περιέχονται στο τµήµα 

της χρηµατο-οικονοµικής λογιστικής, και ειδικότερα στους 

λογαριασµούς που διαµορφώνουν το αποτέλεσµα της τακτικής 

εκµετάλλευσης (οµάδες 2, 6, 7). Χωρίς η απόσπαση αυτή των 

πληροφοριών να διαταράσσει τη λειτουργία του τµήµατος της 

χρηµατο-οικονοµικής λογιστικής , επιχειρείται µε βάση δεδοµένα που 

περιλαµβάνονται να παραχθούν πληροφορίες χρήσιµες για τη λήψη 

αποφάσεων. Αποδέκτες των πληροφοριών αυτών είναι αποκλειστικά 

άτοµα που φέρνουν το βάρος των αποφάσεων στην επιχείρηση, γι’ 

αυτό και το τµήµα αυτό του σχεδίου λέγεται τµήµα της διοικητικής 

λογιστικής. 

- Τέλος, το τρίτο τµήµα περιλαµβάνει την αυτόνοµη οµάδα 0, όπου 

αναπτύσσονται λογαριασµοί εκτός ισολογισµού ή τάξεως. 

2. Η αρχή της κατ΄είδος συγκέντρωσης των αποθεµάτων, εξόδων και 

εσόδων: βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της χρηµατοοικονοµικής 

λογιστικής είναι η χρησιµοποίηση δεδοµένων και η παραγωγή πληροφοριών 

κατ’ είδος αποτελεσµάτων (πχ. τόκοι, προµήθειες), σε αντίθεση µε τη 

διοικητική λογιστική που χρησιµοποιεί δεδοµένα και παράγει πληροφορίες 
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κατά κέντρο κόστους ή κέρδους και γενικότερα κατά προορισµό (πχ. τόκοι 

λιανικής τραπεζικής, τόκοι corporate banking, τόκοι investment banking, 

αµοιβές προσωπικού λιανικής τραπεζικής). Παρά το γεγονός ότι παρέχεται η 

δυνατότητα και στους λογαριασµούς της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής να 

αναπτύσσονται και κατά προορισµό, η συγκέντρωση αυτών στο τέλος της 

χρήσης γίνεται κατά είδος, προκειµένου να γίνει η σχετική επεξεργασία  και 

εξαγωγή των πληροφοριών εκείνων που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων. 

3. Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης µε 

λογιστικές εγγραφές: το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα διακρίνεται από 

το συνολικό σύστηµα πληροφόρησης, από το γεγονός ότι παρέχει 

πληροφορίες µέσα από λογαριασµούς, διαδικασία που µας επιτρέπει να 

παρακολουθούµε κάθε κίνηση που ενηµερώνει, µεταβάλλει, µεταφέρει ή 

µηδενίζει το υπόλοπο σε έναν λογαριασµό. Ο λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης είναι σηµαντική πληροφορία, και κρίθηκε σκόπιµο να 

ενταχθεί στο Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα, πράγµα που σηµαίνει ότι η 

κατάρτιση του θα γίνεται µε λογιστικές εγγραφές, δίνοντας έτσι µεγαλύτερο 

κύρος στην πληροφορία και επιτρέποντας τον έλεγχο και τις λογιστικές 

επαληθεύσεις
8. 

 

 
2.4 Συστατικά Στοιχεία, ∆οµή και ∆ιάρθρωση του Κλαδικού  
Λογιστικού Σχεδίου  Τραπεζών 
 
 
Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών είναι ένα ενιαίο σύνολο που αποτελείται 

από τα ακόλουθα , κατ’ελάχιστον, συστατικά στοιχεία, όπως φυσικά και το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο: 

α) σχέδιο λογαριασµών 

β) εννοιολογικό περιεχόµενο της χρησιµοποιούµενης λογιστικής ορολογίας 

γ) εννοιολογικό περιεχόµενο και συνδεσµολογία των λογαριασµών 

δ) σχέδιο ισολογισµού και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων 

                                                 
8 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 70-71 
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Θα πρέπει, βέβαια, να σηµειώσουµε ότι τα τρία τελευταία µέρη του σχεδίου 

καλύπτονται πλέον από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα . 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τόσο το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

όσο και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών αποτελούνται από τα ακόλουθα τρία 

αυτόνοµα µέρη: 

α) το αυτόνοµο µέρος των λογαριασµών της αναλυτικής (χρηµατο-οικονοµικής) 

λογιστικής που αποτελείται από τις οµάδες 1-8, 

β) το αυτόνοµο µέρος των λογαριασµών της αναλυτικής (διοικητικής) λογιστικής που 

αποτελείται από την οµάδα 9, 

γ) το αυτόνοµο µέρος των λογαριασµών εκτός ισολογισµού (τάξεως), που 

αποτελείται από την οµάδα 0. 

Έτσι, η κατηγοριοποίηση των λογαριασµών γίνεται σε δέκα οµάδες και το 

κριτήριο οµαδοποίησής τους είναι το κριτήριο του ισολογισµού. Σύµφωνα µε το 

κριτήριο αυτό, η ταξινόµηση των λογαριασµών σε οµάδες γίνεται ανάλογα µε τον 

τρόπο εµφάνισής τους στον ισολογισµό, αν ανήκουν δηλαδή στο ενεργητικό ή στο 

παθητικό. Οι δέκα αυτές οµάδες λογαριασµών είναι οι εξής:    

Οµάδα 1 : Πάγιο Ενεργητικό  

Οµάδα 2 : Χορηγήσεις 

Οµάδα 3 : Απαιτήσεις, Χρεόγραφα και ∆ιαθέσιµα 

Οµάδα 4 : Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Οµάδα 5 : Καταθέσεις και Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Οµάδα 6 : Οργανικά Έξοδα κατα Είδος 

Οµάδα 7 : Οργανικά Έσοδα κατά Είδος 

Οµάδα 8 : Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων 

Οµάδα 9 : Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως 

Οµάδα 0 : Λογαριασµοί τάξεως  

Όπως σε όλα τα σύγχρονα λογιστικά σχέδια, κεφαλαιώδης σηµασία έχει δοθεί 

και  στην αρίθµηση των λογαριασµών και στην κατάταξη των διαφόρων οικονοµικών 

στοιχείων σε διακεκριµένες οµοειδείς κατηγορίες. Για την αρίθµηση των 

λογαριασµών υπάρχουν σε χρήση δύο συστήµατα, το δεκαδικό και το εκατονταδικό, 

ενώ και τα δύο ξεκινούν από την γενική κατάταξη των λογαριασµών στις δέκα 

παραπάνω οµάδες. 
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 Η κωδικοποίηση των λογαριασµών έγινε µε τον συγκερασµό των δύο 

παραπάνω συστηµάτων, πρακτική που χρησιµοποιείται επιτυχηµένα και σε ξένα 

λογιστικά λογιστικά σχέδια, όπως και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Έτσι, η διάρθρωση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών  έχει την 

εξής εµφάνιση: 

1. Οµάδες λογαριασµών Ψηφίο 1 (δεκαδικό σύστηµα) 

2. Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί Ψηφία 2 (δεκαδικό σύστηµα) 

3. ∆ευτεροβάθµιοι λογαριασµοί Ψηφία 4 (εκατονταδικό σύστηµα) 

4. Τριτοβάθµιοι λογαριασµοί Ψηφία 6 (εκατονταδικό σύστηµα)  

5. Τεταρτοβάθµιοι λογαριασµοί Ψηφία 8 (εκατονταδικό σύστηµα) 

6. Πεµπτοβάθµιοι λογαριασµοί Αρίθµηση ελεύθερη 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι οµάδες των λογαριασµών, δηλαδή οι 

διακεκριµένες οµοειδείς κατηγορίες οικονοµικών στοιχείων , είναι, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω 10. Οι Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί, δηλαδή οι αναλυτικότερες 

κατηγορίες (υποοµάδες) οικονοµικών στοιχείων (ανά 10 σε κάθε οµάδα) µπορεί να 

φθάσουν µέχρι 100. Σε συνέχεια, οι ∆ευτεροβάθµιοι λογαριασµοί, (Αναλύσεις των 

Πρωτοβαθµίων) αναλύονται καθένας σε 100, για κάθε Πρωτοβάθµιο. Οι 

Τριτοβάθµιοι ανά 100 για κάθε ∆ευτεροβάθµιο. Οι Τεταρτοβάθµιοι ανά 100 για κάθε 

Τριτοβάθµιο, ενώ οι Πεµπτοβάθµιοι έχουν απεριόριστο αριθµό υπολογαριασµών. 

Ένα παράδειγµα ανάπτυξης λογαριασµού είναι το παρακάτω: 

2 :  Χορηγήσεις ( Οµάδα) 

20 : Χορηγήσεις σε ευρώ προς τον ιδιωτικό τοµέα (Πρωτοβάθµιος λογαριασµός) 

20.00 : Χορηγήσεις βραχυπρόθεσµες (∆ευτεροβάθµιος λογαριασµός) 

20.00.00 : Χορηγήσεις προς βιοµηχανίες ( Τριτοβάθµιος λογαριασµός) 

20.00.00.11: Χορηγήσεις έναντι εµπορικών γραµµατίων  

                     (Τεταρτοβάθµιος λογαριασµός) 

20.00.00.11.01 : Α. Αντωνίου ( Πεµπτοβάθµιος λογαριασµός)  

 Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε και  κάποιους κανόνες-περιορισµούς που 

διέπουν την ανάπτυξη των λογαριασµών: 

α) Η δηµιουργία λογαριασµών οποιασδήποτε βαθµίδας γίνεται καταρχήν µόνο 

ύστερα από απόφαση του ΕΣΥΛ  και έκδοση Υπουργικής Απόφασης 

β) Οι λογαριασµοί οποιασδήποτε βαθµίδας µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί 
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γ) Οι λογαριασµοί χωρίς υπογράµµιση χρησιµοποιούνται κατά την κρίση της 

οικονοµικής µονάδας, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασµών είτε µετά 

από ανάπτυξή τους σε περισσότερους λογαριασµούς. 

δ) Με βάση το άρθρο 139 του κν 2190/1920 οι εταιρίες που συντάσουν οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα IAS, έχουν δικαίωµα να αποκλίνουν από τις διατάξεις 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, στο βαθµό που η διοίκηση της 

εταιρείας κρίνει, αιτιολογηµένα, ότι η απόκλιση είναι αναγκαία για την εύρυθµη 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υποχρεούνται να αποκλίνουν, 

όπου οι προδιαγραφόµενοι από τους υφιστάµενους νόµους κανόνες αποτίµησης, των 

επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, έρχονται σε αντίθεση µε τους 

κανόνες αποτίµησης που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

2.5 ∆ιαφορές µεταξύ Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών  
 
 
Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών έχει ως βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο. Ακολουθεί , δηλαδή, τις γενικές αρχές του, τα συστατικά του στοιχεία, τη 

δοµή και τη διάρθρωση του. Περιλαµβάνει ,όµως, διαρρυθµίσεις που φθάνουν από 

αλλαγές λογαριασµών µέχρι αλλοίωση ή αντικατάσταση ολόκληρων οµάδων, 

προκειµένου να εναρµονιστεί στις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών επιχειρήσεων. 

Οι βασικότερες διαφορές µεταξύ τους είναι οι παρακάτω: 

• Αποθέµατα-Χορηγήσεις: ενώ τα αποθέµατα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, 

προϊόντα, εµπορεύµατα) καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στους ισολογισµούς 

των βιοµηχανικών και εµπορικών εταιριών, δεν συµβαίνει το ίδιο και στις 

τράπεζες, όπου τα αποθέµατα είτε δεν υπάρχουν, είτε η συµβολή τους στη 

διαµόρφωση του ενεργητικού είναι αµελητέα. Αποθέµατα στις τράπεζες 

µπορεί να δηµιουργηθούν κυρίως υπό µορφή αναλώσιµων υλικών, υλικών 

δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των παρεχόµενων από από 

µία τράπεζα υπηρεσιών (βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, υλικό για την 

έκδοση πιστωτικών καρτών). Αποθέµατα στις τράπεζες µπορεί επίσης να 

δηµιουργηθούν από τυχόν εκδοτική δραστηριότητα µιας τράπεζας, από την 

έκδοση δηλαδή βιβλίων για πώληση ή για δωρεάν διανοµή σε πελάτες, από 

την πώληση σε εµπόρους µηχανηµάτων αυτόµατων τραπεζικών συναλλαγών. 
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Επειδή, όµως, τα αποθέµατα αυτά είναι ήσσονος σηµασίας για τις τράπεζες, 

αποφασίστηκε να µη διατεθεί για την παρακολούθησή τους ολόκληρη η 

οµάδα 2, αλλά κάθε τράπεζα µπορεί να παρακολουθεί τα τυχόν αποθέµατά 

της στο λογαριασµό 39.89 «Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασµοί». Έτσι, 

“ελευθερώθηκε” η οµάδα 2, η οποία και διατέθηκε για την λεπτοµερή 

παρακολούθηση των χορηγήσεων που αποτελούν βασική δραστηριότητα των 

τραπεζών. 

• Καταθέσεις: δυνατότητα αποδοχής καταθέσεων από το κοινό έχουν, ως 

γνωστόν, µόνο οι τράπεζες. Έτσι, οι λογαριασµοί 50,51,52 και 53 

παρακολουθούν στις τράπεζες τις πάσης φύσεως καταθέσεις, ενώ οι 

αντίστοιχοι λογαριασµοί δεν υπάρχουν στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο
9. 

• Λογαριασµοί Τάξεως: το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 

αντικατέστησε την κατηγορία των εγγύησεων και εµπράγµατων ασφαλειών 

και συγκερκιµένα το µέρος που αφορά τις εγγυήσεις δοθείσες, µε εκείνη των 

συµβάσεων και συµφωνιών σταθµισµένων κινδύνων. Επίσης, µετέφερε τις 

ληθφθείσες εγγυήσεις στους λογαριασµούς µνείας10. 

 

Ακολουθεί το ∆ιάγραµµα ∆ιάρθρωσης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Τραπεζών.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 79 
10
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 475 
  



 24 

 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ,ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α ΚΑΤΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΜΑ∆Α 1 ΟΜΑ∆Α 2 ΟΜΑ∆Α 3 ΟΜΑ∆Α 4 ΟΜΑ∆Α 5 ΟΜΑ∆Α 6 ΟΜΑ∆Α 7 

10 Εδαφικές εκτάσεις 20 Χορηγήσεις 
30 Απαιιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός 
χορηγήσεων 40 Κεφάλαιο 50 Καταθέσεις όψεως 

60 Αµοιβές και 
έξοδα 
προσωπικού 

70 Τόκοι- 
Έσοδα από 
χορηγήσεις 

11 Κτίρια-
Εγκαταστάσεις 
κτιρίων 

21 Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και σε συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 31 Έντοκα Γραµµάτια ∆ηµοσίου 

41 Αποθεµατικά και ∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 51 Καταθέσεις ταµιευτηρίου 

61 Αµοιβές και 
έξοδα τρίτων 

71 Άλλοι 
τόκοι- έσοδα 

12 Μηχανήµατα-
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 22 .................................... 32 .................................... 42 Αποτελέσµατα εις Νέο 

52 Καταθέσεις προθεσµίας-
Τραπεζικά Οµόλογα 

62 Παροχές 
τρίτων 

72 Έσοδα 
συµµετοχών 

13 Μεταφορικά Μέσα 23 ...................................... 33 ..................................... 43 Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 53 Άλλες κατηγορίες καταθέσεων 63 Φόροι-Τέλη 
73 Έσοδα 
χρεογράφων 

14 Έπιπλα, 
Ηλεκτρονικός και 
λοιπός εξοπλισµός 24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 34 Χρεόγραφα 44 Προβλέψεις 54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

64 ∆ιάφορα 
Έξοδα 

74 
Προµήθειες-
Έσοδα 

15 Ακιηντοποιήσεις 
υπό Κατασκευή και 
Προκαταβολές 
κτήσεως παγίων 

25 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες και 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 35 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών 

45 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός 
καταθέσεων 55 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 

65 Τόκοι και 
Προµήθειες 

75 Έσοδα 
παρεπόµενων 
ασχολιών 

16 Ασώµατες 
ακινητοπιήσεις και 
έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 26 ...................................... 36 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 46 Συναλλαγµατική Θέση 

56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
Παθητικού 

66 Αποσβέσεις 
Παγίων 
ενσωµατωµένες 
στο Κόστος 76 ......... 

17 Συµµετοχές και 
λοιποί τίτλοι µε 
χαρακτήρα 
ακιντοποιήσεων 27 Επισφαλείς χορηγήσεις 37 Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 47 Απόθεµα ξένων Τραπεζογραµµατίων 57 Επιταγές και εντολές πληρωτέες 67 ............. 77 ......... 

18 Μακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις εκτός 
χορηγήσεων 28 Χορηγήσεις µε ρήτρα συναλλάγµατος 38 ∆ιαθέσιµα 48 Λογαριασµοί συνδέσµου καταστηµάτων 

58 Λογαριασµοί περιοδικής 
κατανοµής 

68 Προβλέψεις 
εκµεταλλεύσεως 

78 Έσοδα από 
προβλέψεις 
εκµετάλλευσης 

19 Τράπεζες-Καταθέσεις 
σε συνάλλαγµα 29 Χορηγήσεις σε συνάλλαγµα 39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί σε συνάλλαγµα  49 .......................... 

59 Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

69 ∆ιαφορές 
(χρεωστικές) από 
πράξεις σε 
συνάλλαγµα 

79 ∆ιαφορές 
(πιστωτικές) από 
πράξεις σε 
συνάλλαγµα 



 25 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (συνέχεια) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

ΟΜΑ∆Α 8 ΟΜΑ∆Α 9 ΟΜΑ∆Α 0 

80 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 90............ 00 .............. 

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 91 ............ 01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 

82 Έξοδα και έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων 92.............. 02 Συµβάσεις και συµφωνίες σταθµισµένων κινδύνων 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 93 ............ 03 Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων 
χρήσεων 94 ............ 04 ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφριών χρεωστικοί 

85 Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες 
στο λειτουργικό κόστος 95 ............. 05 ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 

86 Αποτελέσµατα χρήσεως 96 ............. 06 Ενδεχόµενες σταθµισµένες υποχρεώσεις 

87..................... 97 ............. 07 Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση 98 ............ 08 ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί 

89 Ισολογισµός 99 ............ 09......................... 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία λογαριασµών, οι 

οποίοι χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην καθηµερινή τραπεζική πρακτική. 

 Οι βασικές λογιστικές αρχές της αυτοτέλειας των χρήσεων και της 

αντιπαράθεσης εσόδων-εξόδων γεννούν την ανάγκη της δηµιουργίας  τους, καθώς 

υπαγορεύουν όπως τα αποτελέσµατα κάθε χρήσεως προκύπτουν από το συσχετισµό 

των εσόδων που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση από τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης µε τα έξοδα που αντιστοιχούν στα έσοδα αυτά. Συµβαίνει , όµως, πολλές 

φορές ορισµένες πράξεις που επιφέρουν αύξηση στα έξοδα ή στα έσοδα να µην  

έχουν ολοκληρωθεί µέσα στη χρήση ή αντίθετα συµβαίνει να έχουν ολοκληρωθεί 

πράξεις από τις οποίες δηµιουργήθηκαν έξοδα ή έσοδα, τα οποία αφορούν την 

προσεχή ή ακόµη και προσεχείς χρήσεις. Τη λύση στο πρόβληµα αυτό, έρχονται να 

δώσουν οι µεταβατικοί λογαριασµοί. Αποτελούν δηλαδή βοηθητικούς  λογαριασµούς 

που χρησιµοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης και γενικά κατά τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και 

εξόδων, ώστε τα αποτελέσµατα να περιλαµβάνουν µόνο τα έσοδα και έξοδα που 

αφορούν µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Έτσι, τα έσοδα και τα έξοδα 

καταχωρούνται στο χρόνο που «δουλεύονται», ανεξάρητα µε το πότε εισπράττονται ή 

πληρώνονται, και οι λογαριασµοί του ισολογισµού εµφανίζονται στο πραγµατικό 

τους µέγεθος κατά την ηµεροµηνία λήξεως µιας χρήσης.  

 Οι Μεταβατικοί Λογαρισµοί προβλέπονται τόσο από το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο, όσο και από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών και 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού και 

β) Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού. 

 

3.1 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 

 

Στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού περιλαµβάνονται οι παρακάτω 

λογαριασµοί: 
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α) Λογαριασµός 36.00 «έξοδα επόµενων χρήσεων»: πρόκειται για ποσά που 

καταβάλλονται µέσα στην κλειόµενη χρήση, αφορούν όµως έξοδα όχι της τρέχουσας 

αλλά της επόµενης ή των επόµενων χρήσεων. Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων εξόδων 

είναι οι προπληρωµένοι µισθοί, τα προπληρωµένα έξοδα (ενοίκια, ασφάλιστρα) κλπ. 

Η λογιστική διαχείριση των λογαριασµών αυτών γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και 

σε κάθε άλλη επιχείρηση, γ’αυτό και δεν θα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες. 

 β) Λογαριασµός 36.01 « έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, εκτός τόκων»: σε αυτό το 

λογαριασµό καταχωρούνται, µε αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασµών 

εσόδων της οµάδας 7,  τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόµενη χρήση αλλά δεν 

εισπράττονται µέσα σε αυτή, επειδή δεν έχουν καταστεί απαιτητά στο τέλο της 

χρήσης. Η λογιστική διαχείριση των λογαριασµών αυτών γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, 

όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση, γ’αυτό και δεν θα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες.  

 Θα πρέπει, όµως,  να σηµειώσουµε ότι για τις τραπεζικές επιχειρήσεις στους 

µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού συµπεριλαµβάνονται και οι δεδουλευµένοι 

και µη απαιτητοί τόκοι στοιχείων του ενεργητικού, για παράδειγµα  των χορηγήσεων, 

των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες, των έντοκων και οµολόγων που κατέχει µια 

τράπεζα κλπ. Η δηµιουργία τους προήλθε από την ανάγκη διάκρισης των τόκων που 

παράγονται προκειµένου να υπολογισθεί το µέχρι µιας ορισµένης ηµεροµηνίας τελικό 

ποσό απαίτησης από έναν τοκοφόρο λογαριασµό, από εκείνους που παράγονται 

προκειµένου να συνταχθούν οι  απαιτούµενες οικονοµικές καταστάσεις. Οι τόκοι 

αυτοί παρακολουθούνται σε υπολογαριασµούς των οικείων τοκοφόρων λογαριασµών, 

καθώς αποτελούν µέρος του αναπόσβεστου κόστους κτήσεως κάθε 

χρηµατοοικονοµικού µέσου. Συγκεκριµένα, οι δεδουλευµένοι και απαιτητοί τόκοι 

στοιχείων του ενεργητικού συνιστούν για µεν τον πελάτη ληξιπρόθεσµη οφειλή, για 

δε την τράπεζα ληξιπρόθεσµη απαίτηση και αν δεν εξοφληθούν, καθίστανται και 

αυτοί τοκοφόρο στοιχείο ενεργητικού, το οποίο προσαυξάνει το τοκοφόρο στοιχείο 

από το οποίο παρήχθησαν και ενσωµατώνεται σε αυτό11. 

 Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές: 

20.ΧΧ.ΧΧ.03 Αναλογούντες και µη απαιτητοί τόκοι 

                                                                        70.ΧΧ Έσοδα από τόκους χορηγήσεων 

 

                                                 
11 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 81-83 
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Και αργότερα για την χρονική τακτοποίησή τους , πρέπει να γίνει 

αντιλογισµός της εγγραφής αυτής και διενέργεια της ακόλουθης: 

20.ΧΧ.ΧΧ.02 Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι δανείων 

                                                                       70.ΧΧ Έσοδα από τόκους χορηγήσεων 

 

 

3.2 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 

 

Στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού περιλαµβάνονται οι παρακάτω 

λογαριασµοί: 

α) Λογαριασµός 56.00 «έσοδα εποµένων χρήσεων»: εδώ καταχωρούνται τα ποσά 

εσόδων που εισπράττονται, τα οποία όµως δεν αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά 

την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις. Η λογιστική διαχείριση των λογαριασµών αυτών 

γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση, γ’αυτό και δεν θα 

υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες. 

β) Λογαριασµός 56.01 «έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα, εκτός τόκων»: πρόκειται για 

τα έξοδα που ανήκουν µεν στην κλειόµενη χρήση, δεν ανάγονται όµως σε πίστωση 

οριστικών λογαριασµών υποχρεώσεων επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν, για διάφορους 

λόγους, θεµελιώσει το σχετικό δικαίωµα. Η λογιστική διαχείριση των λογαριασµών 

αυτών γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση, γ’αυτό και δεν 

θα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες. 

 Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κατ’ αντιστοιχία µε ότι συµβαίνει στους 

µεταβατικούς λογαριασµούς του Ενεργητικού, έτσι και στους µεταβατικούς 

λογαριασµούς παθητικού συµπεριλαµβάνονται  δεδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι 

καταθέσεων, repos, οµολόγων που έχει εκδώσει η τράπεζα κλπ. Η δηµιουργία τους 

προέρχεται από την ανάγκη διάκρισης των τόκων που παράγονται προκειµένου να 

υπολογισθεί το µέχρι µιας ορισµένης ηµεροµηνίας τελικό ποσό υποχρέωσης από έναν 

τοκοφόρο λογαριασµό, από εκείνους που παράγονται προκειµένου να συνταχθούν οι 

απαιτούµενες οικονοµικές καταστάσεις της τραπεζικής επιχείρησης. Επίσης, όπως και 

στην περίπτωση των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού, οι τόκοι αυτοί θα πρέπει να 
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καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο αναλυτικό λογαριασµό των οικείων τοκοφόρων 

στοιχείων παθητικού από τα οποία παρήχθησαν12. 

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές: 

65.02.ΧΧ Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας και τραπεζικών οµολόγων 

              52.ΧΧ.03 Αναλογούντες και µη πληρωτέοι τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 

Και αργότερα για την χρονική τακτοποίησή του , πρέπει να γίνει αντιλογισµός της 

εγγραφής αυτής και διενέργεια της ακόλουθης: 

65.02.ΧΧ Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας και τραπεζικών οµολόγων 

                              52.ΧΧ.01 Καταθέσεις προθεσµίας- τραπεζικά οµόλογα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 84-85 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

 

Στη ζωή µιας τραπεζικής επιχείρησης παρουσιάζονται συχνά ορισµένα γεγονότα, που 

αν και δεν επηρεάζουν κατά άµεσο τρόπο την οικονοµική της θέση, δηµιουργούν 

νοµικές καταστάσεις οι οποίες µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο µέλλον. 

Κλασική περίπτωση ενός τέτοιου γεγονότος αποτελεί η έκδοση µιας εγγυητικής 

επιστολής από µια τράπεζα. Πιο αναλυτκά, η έκδοση δηµιουργεί µια νοµική 

δέσµευση, χωρίς όµως το γεγονός, αυτό καθεαυτό να προκαλεί άµεση ποσοτική 

µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, η οποία όµως ποσοτική µεταβολή 

είναι δυνατόν να επέλθει στο µέλλον, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής 

επιστολής. Για τη λογιστική αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών, δηµιουργήθηκαν οι 

λογαριασµοί τάξεως. 

 Κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών οι λογαριασµοί τάξεως είναι 

λογαριασµοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και 

παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δηµιουργούν 

νοµικές δεσµεύσεις , χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική µεταβολή στα περιουσιακά 

στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, η οποία όµως ποσοτική µεταβολή είναι δυνατό να 

επέλθει στο µέλλον. 

 Οι λογαριασµοί τάξεως περιλαµβάνονται στην οµάδα 10 του λογιστικού 

σχεδίου, λειτουργούν πάντοτε αµοιβαία, κατά ζεύγη, σε αυτόνοµο λογιστικό 

κύκλωµα της οµάδας 10, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα συλλειτουργίας τους µε τους 

υπόλοιπους  λογαριασµούς. Γ’αυτό και αποχωρίζονται του κυρίως σώµατος του 

Ισολογισµού τιθέµενοι κάτω από το άθροισµα του (του συνολικού ενεργητικού και 

παθητικού) και τείνουν πολλές φορές να ονοµάζονται και λογαριασµοί εκτός 

Ισολογισµού. 

 Με τους λογαριασµούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως: 

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 

- Εγγυήσεις που λαµβάνονται από την οικονοµική µονάδα για εξασφάλιση 

απαιτήσεων 

- Εγγυήσεις που παραχωρούνται από την οικονοµική µονάδα για εξασφάλιση 

υποχρεώσεών της 

- Αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 
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- ∆ιάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 

 

4.1 Λογαριασµοί αλλότριων πραγµάτων 

 

Με τους λογαριασµούς αλλότριων πραγµάτων παρακολουθούνται πράγµατα που 

βρίσκονται στην κατοχή της οικονοµικής µονάδας χωρίς όµως και να ανήκουν σε 

αυτήν κατά κυριότητα. Τα πράγµατα αυτά, η οικονοµική µονάδα είναι υποχρεωµένη 

είτε να τα επιστρέψει αυτούσια, είτε να αποδώσει λογαριασµό για την τύχη τους. 

 Λογαριασµούς αλλότριων πραγµάτων συναντάµε πολλούς στην λογιστική 

µιας τράπεζας. Από την ίδια της την φύση, η τραπεζική δραστηριότητα συνίσταται σε 

πολλές περιπτώσεις στη διαχείριση ή διαφύλαξη ξένων πραγµάτων. Η 

παρακολούθηση των αλλότριων για µια τράπεζα πραγµάτων, γίνεται από το ζεύγος 

των λογαριασµών τάξεως: 

01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 

                                                   05 ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι λόγοι που οι τρίτοι µπορεί να έχουν 

καταθέσει τα περιουσιακά τους στοιχεία στην τράπεζα είναι είτε για φύλαξη, είτε για 

είσπραξη, είτε για διάθεση13. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι  τέτοιων λογαριασµών 

τάξεως είναι οι ακόλουθοι: 

α) Γραµµάτια τρίτων για είσπραξη 

             Εκχωρητές γραµµατίων για είσπραξη 

β) Γραµµάτια τρίτων σε ενέχυρο 

             Εκχωρητές γραµµατίων σε ενέχυρο 

γ) Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 

              ∆ικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη 

δ) Τραπεζικά οµόλογα για διάθεση 

              Εκδότες τραπεζικών οµολόγων14 

 

 

 

                                                 
13 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 476 
14 Βασίλειος Φ. Φίλιος (1989), Τραπεζική Λογιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Τόµος Πρώτος, σελ 247 
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4.2 Εγγυήσεις ∆οθείσες (κοινές εγγυήσεις και εγγυητικές επίστολές) 

 

Η έκδοση εγγυητικών επιστολών είναι µια σηµαντική τραπεζική εργασία στην οποία 

οι τράπεζες αναλαµβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, αφού εγγυώνται σε τρίτους ότι οι 

πελάτες τους θα τηρήσουν τους όρους των µεταξύ τους συµφωνιών για την 

κατασκευή έργων που έχουν αναλάβει, την εκτέλεση παραγγελιών, περάτωση 

µελετών κλπ. 

 Ενώ σε µια χορήγηση δανείου οι τράπεζες προβαίνουν σε άµεση εκταµίευση 

µετρητών στους πελάτες, µε την έκδοση µίας εγγυητικής επιστολής παρέχουν έµµεσα 

πίστωση, αφού µε την κυρίαρχη θέση που κατέχουν στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

και την εµπιστοσύνη που εµπνέουν εκ του λόγου αυτού, βοηθούν στη δηµιουργία 

κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλλασσόµενων. 

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι εγγυητικών επιστολών, ανάλογα µε τις 

συγκεκριµένες ανάγκες των πελατών , τις οποίες καλούνται να καλύψουν: 

• Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε διαγωνισµούς και δηµοπρασίες: οι 

εγγυητικές αυτές επιστολές ζητούνται από τους εργοδότες που προκηρύσσουν 

διαγωνισµούς για την ανάδειξη µειοδοτών, που θα αναλάβουν ως εργολάβοι 

την εκτέλεση σηµαντικών τεχνικών έργων, την προµήθεια αγαθών, την 

παροχή υπηρεσιών για λογαριασµό των εργοδοτών όπως είναι το ∆ηµόσιο, η 

∆ΕΗ, ο ΟΤΕ. 

• Εγγυητικές επιστολές καλή εκτέλεσης έργων: σε αυτή την περίπτωση οι 

τράπεζες εγγυώνται στους εργοδότες ότι οι εργολάβοι θα εκτελέσουν στο 

ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη σύµβαση ανάληψης του 

έργου ή εκτέλεσης της παραγγελίας. 

• Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών: οι εγγυητικές αυτές επιστολές 

εκδίδονται σε περίπτωση που οι εργολάβοι λόγω έλλειψης ρευστότητας δεν 

µπορούν να ολοκληρώσουν το έργο που έχουν αναλάβει και έχουν τη 

δυνατότητα ή να προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισµό ή να ζητήσουν να 

τους δοθεί προκαταβολή από τον εργοδότη , έναντι µελλοντικών 

πιστοποιήσεων του έργου. Για να χορηγήσουν, όµως, οι εργοδότες την 

προκαταβολή, ζητούν να τους προσκοµισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή. Η 

έκδοση µιας τέτοιας εγγυητικής επιστολής από την τράπεζα σηµαίνει ότι όλος 

ο πιστωτικός κίνδυνος µεταφέρεται από τον εργοδότη στην τράπεζα.   
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• Εγγυητικές επιστολές δεκάτων: όταν γίνονται πιστοποιήσεις έργων από τους 

εργοδότες, συνηθίζεται να γίνεται από αυτούς παρακράτηση 10% του ποσού 

που πρόκειται να καταβάλουν στους εργολάβους, ως αξία του 

πιστοποιηθέντος έργου. Η παρακράτηση σκοπό έχει να διασφαλίσει τους 

εργοδότες ότι ο εργολάβος θα ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα του µέχρι 

την οριστική περάτωση του έργου, διαφορετικά το ποσό που παρακρατήθηκε 

δεν αποδίδεται στον εργολάβο. Αν ο εργολάβος έχει ανάγκη του ποσού που 

του παρακράτησε ο εργοδότης, προσκοµίζει σε αυτόν εγγυητική επιστολή 

τράπεζας και ζητά την απόδοση του ποσού. Η εγγυητική επιστολή που 

χορηγεί η τράπεζα στηρίζεται σε πιστοποιηθέν έργο και εποµένως ο κίδυνος 

που αναλαµβάνει  είναι σχετικά περιορισµένος15. 

Έτσι, ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι όταν µια τραπεζική 

επιχείρηση εγγυάται υπερ κάποιου τρίτου, δεν προκύπτει διακίνηση περιουσιακών 

στοιχείων. Αναλαµβάνει ,όµως, τον κίδυνο να πληρώσει το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής, αν αυτός για τον οποίο εγγυήθηκε δεν φανεί συνεπής στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του. Το γεγονός της εγγύησης θα πρέπει να παρουσιασθεί µε 

λογαριασµούς τάξεως. 

Αν ο τρίτος για τον οποίο η τράπεζα εγγυήθηκε, εκπληρώσει την υποχρέωση 

που καλύπτει η εγγύηση, τότε η τράπεζα αποδεσµεύεται από την εγγύηση που έδωσε. 

Αν όµως η εγγύηση καταπέσει, τότε δηµιουργείται απαίτηση έναντι του 

προσώπου για το οποίο είχε δοθεί η εγγύηση, θα πρέπει να γίνει αντιλογισµός της  

εγγραφής των λογαριασµών τέξεως και παράλληλα να γίνει µια εγγραφή ουσίας, στην 

οποία το ποσό της εγγυήσεως µετατρέπεται άµεσα σε χορήγηση και ο πελάτης 

χρεώνεται σε λογαριασµό χορήγησης. 

 

4.3 Λογαριασµοί Αµφοτεροβαρών Συµβάσεων 

 

Αµφοτεροβαρής καλείται η σύµβαση µεταξύ δύο µερών, όταν δηµιουργούνται και για 

τα δύο µέρη εκατέρωθεν απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Η χρονική στιγµή κατάρτισης στις συνήθεις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, όπως 

για παράδειγµα αγορά ή πώληση αγαθών είναι ίδια ή σχεδόν ίδια µε τη χρονική 

                                                 
15 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 482 
 



 34 

στιγµή εκτέλεσής τους και απεικονίζονται µόνο οι µεταβολές τους µε εγγραφές 

ουσίας. Όταν, όµως, µεσολαβεί αναπόφευκτα µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ 

κατάρτισης και εκτέλεσης, για παράδειγµα παραγγελία παγίων στο εξωτερικό, 

προαγορές ή προπωλήσεις συναλλάγµατος, απεικονίζονται αυτές οι δεσµεύσεις µε 

εγγραφές τάξεως και οι µεταβολές τους µε εγγραφές ουσίας. 

Συγκεκριµένα, ο λογαριασµός 03 χρεώνεται και ταυτόχρονα πιστώνεται ο 

λογαριασµός 07 µε το µέρος της πραγµατικής ή υπολογιστικής αξίας της 

αµφοτεροβαρούς σύµβασης που δεν έχει ακόµα εκτελεστεί, ενώ µπορεί η κίνησή τους 

να απεικονίζεται και µε λογιστικό ισότιµο16. 

03.00 Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

                      07.00 Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η σύναψη αµφοτεροβαρών συµβάσεων 

συναντάται όλο και πιο συχνά στην τραπεζική λογιστική, καθώς  οι περισσότερες 

τέτοιου είδους συµβάσεις δηµιουργούνται κυρίως µε τα παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, το ενδιαφέρον για τα οποία αυξάνεται συνεχώς. 

 

4.4 Λογαριασµοί µνείας 

 

Στους λογαριασµούς αυτούς παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες για γεγονότα 

τα οποία έχουν διαγραφεί λογιστικά, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να εµφανίζονται για 

σκοπούς νοµικούς. Έχουν σαν σκοπό, δηλαδή, την µνηµονική διατήρηση ορισµένων 

γεγονότων επισηµοποιώντας την µε εγγραφές σε λογαριασµούς17. 

04.00 Χρεωστικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

                                       08.00 Πιστωτικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, µε βάση το Κλαδικό Τραπεζικό Λογιστικό 

Σχέδιο και οι ληφθείσες εγγυήσεις. 

 Ληφθείσες εγγυήσεις είναι η εξάσφαλιση που ζητούν οι τράπεζες για την 

κάλυψη των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαµβάνουν κατά τη διεξαγωγή 

εργασιών µε την πελατεία. 

                                                 
16 Παπαδέας Βας. Παπαδέας (1994), Τραπεζική Λογιστική, Εκδόσεις Παπαδέας Π., σελ 215 
17
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 488-489 
  



 35 

 Τέτοιες εξασφαλίσεις είναι η εγγραφή υποθηκών και προσηµειώσεων επί 

ακινήτων, η σύσταση ενεχύρων επί απαιτήσεων, πάσης φύσεως αξιών, κινητών 

πραγµάτων, που τους παραχωρούν οι πελάτες τους ή τρίτοι που ενεργούν για 

λογαριασµό των πελατών. Όπως ,επίσης, και οι ενοχικές εγγυήσεις που λαµβάνουν οι 

τράπεζες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εγγυώνται την καλή πορεία δανείων που 

έχουν δοθεί, εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί υπέρ συγκεκριµένων πελατών 

ή και τις εγγυήσεις που δίνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε νόµους ή υπουργικές 

αποφάσεις υπέρ ορισµένων κατηγοριών δανειοληπτών, όπως ∆ΕΚΟ, σεισµοπαθείς 

κλπ
18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 485 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Οι πράξεις σε συνάλλαγµα καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος των εργασιών µίας 

τράπεζας, γ’ αυτό και θα πρέπει να γίνει µια συνοπτική αναφορά στις ιδιαιτερότητες 

της λογιστικής συναλλάγµατος. 

 Αρχικά, καλό θα ήταν να αναφερθούν διάφοροι ορισµοί που έχουν διατυπωθεί 

κατά καιρούς για τον όρο συνάλλαγµα: 

- είναι κάθε µέσο , µε το οποίο γίνεται µεταφορά κεφαλαίων από µια χώρα σε 

άλλη 

- είναι όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα 

- είναι η µετατροπή ενός νοµίσµατος σε άλλο νόµισµα 

- είναι κάθε µέσο διεθνών πληρωµών,  

και να γίνει διαχωρισµός του από τον όρο χαρτονόµισµα, που είναι το χρήµα σε 

φυσική µορφή. 

 Επίσης, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε και στις έννοιες της 

συναλλαγµατικής θέσης και του συναλλαγµατικού κινδύνου. 

Συγκεκριµένα, καθώς οι πράξεις σε συνάλλαγµα αποτυπώνονται σε εγγραφές 

και υπεισέρχονται στο λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα της τράπεζας, µεταβάλλουν 

συνεχώς, ακόµη και µέσα στην ίδια ηµέρα τα υπόλοιπα των λογαριασµών τόσο του 

ενεργητικού όσο και των υποχρεώσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται θέσεις 

(positions) σε κάθε ξένο νόµισµα: 

- αν Ε>Υ, τότε έχουµε θετική συναλλαγµατική θέση ή υπεραγορές ή long 

position στο συγκεκριµένο νόµισµα. 

- αν Ε<Υ, τότε έχουµε αρνητική συναλλαγµατική θέση ή υπερπωλήσεις ή short 

position στο συγκεκριµένο νόµισµα 

- αν Ε=Υ, τότε έχουµε εξισωµένη συναλλαγµατική θέση ή square position στο 

συγκεκριµένο νόµισµα. 19 

Η συναλλαγµατική θέση κάθε νοµίσµατος είναι αυτή που καθορίζει και το 

συναλλαγµατικό κίνδυνο που αναλαµβάνει η τράπεζα. Πιο αναλυτικά: 

                                                 
19
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 94 
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Α) αν η τράπεζα έχει θετική θέση (είναι long) σε ένα νόµισµα, διατρέχει τον κίνδυνο 

να υποστεί ζηµίες από ενδεχόµενη υποτίµηση του ξένου νοµίσµατος έναντι του ευρώ 

ή να αποκοµίσει κέρδη από ανατίµηση του ξένου νοµίσµατος έναντι του ευρώ. 

Β) αν η τράπεζα έχει αρνητική θέση (είναι short) σε ένα νόµισµα, διατρέχει τον 

κίνδυνο να υποστεί ζηµίες από ενδεχόµενη ανατίµηση του ξένου νοµίσµατος έναντι 

του ευρώ ή να αποκοµίσει κέρδη από υποτίµηση του ξένου νοµίσµατος έναντι του 

ευρώ. 

Γ) αν η τράπεζα έχει εξισωµένη θέση (είναι square) σε ένα νόµισµα, δεν διατρέχει 

κανένα κίνδυνο από τις διακυµάνσεις των τιµών των ξένων νοµισµάτων έναντι του 

ευρω
20.  

Βέβαια, όταν κάνουµε λόγο για Λογιστική Συναλλάγµατος, εννοούµε στην 

ουσία τέσσερα διαφορετικά αλλά αλληλένδετα µεταξύ τους θέµατα: 

Α) τις  µέθοδους που χρησιµοποιούνται για τη λογιστικοποίηση των πράξεων σε 

συνάλλαγµα 

Β) τις τιµές συναλλάγµατος που πρέπει να χρησιµοποιούµε κατά τη διενέργεια 

πράξεων σε συνάλλαγµα 

Γ) τους χειρισµούς των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από πράξεις σε 

συνάλλαγµα 

∆) την ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών , των 

κοινοπραξιών καθώς και των καταστηµάτων που λειτουργούν στο εξωτερικό και 

έχουν συνταχθεί σε ξένο νόµισµα. 

 

 

5.1 Μέθοδοι Παρακολούθησης των Πράξεων σε Συνάλλαγµα 

 

Για τη λογιστικοποίηση των πράξεων σε συνάλλαγµα χρησιµοποιούνται τρεις 

µέθοδοι: 

α) η µέθοδος του αντιτίµου σε ευρώ: σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το συνάλλαγµα 

θεωρείται εµπόρευµα που έχει ορισµένη τιµή σε ευρώ, δεν τηρούνται χωριστά 

ηµερολόγια για κάθε νόµισµα αλλά κάθε πράξη σε συνάλλαγµα καταχωρείται στα 

συνήθη ηµερολόγια σε ευρώ, τα αναλυτικά ηµερολόγια ενηµερώνονται µόνο µε τα 

                                                 
20 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 95 
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ποσά σε ευρώ και παράλληλα µε το γενικό καθολικό σε ευρώ, λειτουργεί και 

πρόχειρο καθολικό ανά νόµισµα για την παρακολούθηση των ποσοτήτων σε 

συνάλλαγµα. 

β) η µέθοδος του λογιστικού ισοτίµου: κατ’αρχήν, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί 

συµβατικές τιµές στους λογαριασµούς συναλλάγµατος. Επίσης, όταν σε µια εγγραφή 

χρησιµοποιούνται και λογαριασµοί σε συνάλλαγµα και λογαριασµοί σε ευρώ, κάθε 

διαφορά σε ευρώ που προκύπτει στους λογαριασµούς αυτούς καταχωρείται στο 

λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές». Βέβαια, ο λογαριασµός δεν απεικονίζει το 

σωστό ύψος των συναλλαγµατικών διαφορών και γ’ αυτό πρέπει να εκκαθαρίζεται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα.  

γ) η µέθοδος της αυτοτελούς λογιστικής: σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι 

συναλλαγές σε κάθε νόµισµα είναι αποµονωµένες από τις συναλλαγές σε άλλα 

νοµίσµατα, κάθε νόµισµα έχει το δικό του ηµερολόγιο, τα δικά του αναλυτικά 

καθολικά, το δικό του γενικό καθολικό. Επίσης, για τις ανάγκες σύνταξης γενικών 

ισοζυγίων σε ευρώ, το υπόλοιπο κάθε λογαριασµού σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται σε 

ευρώ µε βάση τη µέση τιµή fixing της ηµέρας συντάξεως του ισοζυγίου. Τέλος, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι στη µέθοδο της αυτοτελούς λογιστικής η επικοινωνία µεταξύ 

των διαφορετικών ηµερολογίων γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των λογαριασµών: 

46.ΧΧ.01 Συναλλαγµατική θέση (position) και 46.XX.90 Αντίτιµο συναλλαγµατικής 

θέσης. Οι λογαριασµοί αυτοί  µετά την εξαγωγή των συναλλαγµατικών διαφορών, 

είναι ίσοι και αντίθετοι σε ευρώ. Απαλείφονται και δεν εµφανίζονται στον 

ισολογισµό
21. 

Η µέθοδος της αυτοτελούς λογιστικής είναι η ορθότερη από επιστηµονική 

άποψη, όπως φαίνεται και από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της που 

παραθέτονται παρακάτω, και είναι και αυτή που υιοθετεί και το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο Τραπεζών. 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου της αυτοτελούς λογιστικής: 

1) η position συναλλάγµατος εξάγεται από λογαριασµούς, 

2) οι εγγραφές κινούνται  σε πλήρες διπλογραφικό σύστηµα 

3) οι συναλλαγµατικές διαφορές εξάγονται εύκολα 

4) είναι κατάλληλη για µηχανογραφηµένα συστήµατα 

                                                 
21
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 98-99 
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Όσον αφορά τα µειονεκτήµατα, το σοβαρότερο είναι ακριβώς ότι απαιτεί 

πλήρως µηχανογραφηµένο περιβάλλον. Ένα δεύτερο είναι ότι µε τη µέθοδο αυτή 

λαµβάνει χώρα µεγάλος αριθµός εγγραφών, µάλιστα πολλές φορές και διπλάσιος από 

τις εγγραφές µε τη µέθοδο του αντιτίµου σε ευρώ22.  

 

5.2 Τιµές Συναλλάγµατος 

 

Τιµές συναλλάγµατος κατά την αρχική αναγνώριση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, όλες οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται 

στο νόµισµα αναφοράς µε βάση την τιµή του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία 

της συναλλαγής. 

Τιµές συναλλάγµατος µετά την αρχική αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, γίνεται µετατροπή στο νόµισµα αναφοράς ως εξής: 

α) τα µη νοµισµατικά µεγέθη, που αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος, µε βάση την 

τιµή του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, 

β) τα µη νοµισµατικά µεγέθη, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία, µε βάση την τιµή 

του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε όταν έγινε η αποτίµηση και 

γ) τέλος, τα νοµισµατικά µεγέθη µε την τιµή κλεισίµατος23 

 

5.3 Χειρισµός συναλλαγµατικών διαφορών 

 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα , µε 

εξαίρεση: 

α) τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από νοµισµατικά µεγέθη, που 

αποτελούν µέρος µιας επένδυσης σε µονάδα εξωτερικού ή αντισταθµίζουν το 

συναλλαγµατικό κίνδυνο από την επένδυση αυτή και 

β) όταν τα νοµισµατικά µεγέθη αποτελούν µέσα αντστάθµισης χρηµατοροών, που 

µεταφέρονται στην καθαρή θέση24.  

                                                 
22 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 132 
23
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 145  
24
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 145 
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5.4 Ενσωµάτωση Οικονοµικών Καταστάσεων Εκµεταλλεύσεων 

Εξωτερικού 

 

Η διαδικασία µετατροπής των οικονοµικών καταστάσεων µίας επιχείρησης σε 

νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα σύνταξης των οικονοµικών της καταστάσεων, 

για σκοπούς ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου στον 

οποίο ανήκει, είναι η παρακάτω: 

1) τα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεων µετατρέπονται µε την ισοτιµία 

κλεισίµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων 

2) τα αποτελέσµατα χρήσεως µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν κατά τις 

ηµεροµηνίες που αυτά αναγνωρίστηκαν, ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διακυµάνσεις της ισοτιµίας, µε τη µέση τιµή της περιόδου αναφοράς 

3) οι συναλλαγµατικές διαφορές που θα προκύψουν αναγνωρίζονται απευθείας στην 

καθαρή θέση και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση της αλλοδαπής 

οικονοµικής µονάδας 

4) η υπεραξία που τυχόν έχει αναγνωριστεί κατά την εξαγορά µίας επιχείρησης, 

αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού της και µετατρέπεται µε την ισοτιµία κλεισίµατος 

κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων25. 

 

5.5 Οι Συναλλαγές στο ∆ιεθνές Εµπόριο 

 

 Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των συναλλαγών στο ∆ιεθνές Εµπόριο, 

κρίνεται σκόπιµο, να αποσαφηνιστούν οι έννοιες των λογαριασµών nostro και vostro. 

 Nostro λογαριασµοί, από το λατινικό nostrum= οι δικοί µας, καλούνται οι 

λογαριασµοί που τηρεί µια τράπεζα σε άλλες τράπεζες και αποτελούν στοιχείο 

απαιτήσεων-ενεργητικού για µια τράπεζα. 

 Vostro λογαριασµοί, από το λατινικό vestrum= οι δικοί σας, καλούνται οι 

λογαριασµοί που τηρεί η ίδια η τράπεζα στο όνοµα των πελατών της, στο όνοµα 

                                                 
25 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 134 
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άλλων τραπεζών κλπ. Πρόκειται στην ουσία για λογαριασµούς που εµφανίζονται ως 

υποχρεώσεις στο παθητικό δηλαδή του ισολογισµού µιας τράπεζας. 

 Ο λογαριασµός που χρησιµοποιείται από µια τραπεζική επιχείρηση για  

συναλλαγές διεθνούς επιπέδου είναι ο λογαριασµός 38.05 «Ανταποκριτές 

εξωτερικού». Ο λογαριασµός αυτός  αφορά καταθέσεις που έχει κάνει µια εγχώρια 

τράπεζα σε τράπεζες του εξωτερικού( ανταποκρίτρια τράπεζα), µε σκοπό τη 

διευκόλυνση των συναλλαγών των πελατών, που γίνονται στα πλαίσια. Εποµένως, µε 

τον όρο ανταποκρίτρια τράπεζα εννούµε  την τράπεζα του εξωτερικού , µε την οποία 

συνεργάζεται µια εγχώρια τράπεζα για τη διεκπεραίωση πλήθους τραπεζικών 

εργασιών και στην οποία τηρεί  λογαριασµό µέσω του οποίου διενεργεί πάσης 

φύσεως πληρωµές. 

 Ο λογαριασµός nostro σε ξένη τράπεζα µπορεί να είναι ή σε ευρώ ή σε ξένο 

νόµισµα. Αν ο λογαριασµός που πρόκειται να ανοιχθεί στην ξένη τράπεζα είναι σε 

ξένο νόµισµα, η χρηµατοδότησή του µπορεί να γίνει είτε µε δανεισµό στο ίδιο ξένο 

νόµισµα , είτε µε ευρώ. 

 Αν ανοιχθεί λογαριασµός σε ξένη τράπεζα και γίνει ο δανεισµός στο ξένο 

νόµισµα, η εγγραφή που θα γίνει στο ηµερολόγιο του ξένου νοµίσµατος είναι η 

ακόλουθη: 

38.05 Ανταποκριτές εξωτερικού 

                         45.12 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 

 Αν αντίθετα η χρηµατοδότηση γίνει µε ευρώ, θα πρέπει αρχικά να γίνει αγορά 

του ποσού σε ξένο νόµισµα και στη συνέχεια µεταφορά στην τράπεζα εξωτερικού 

που θα ανοιχθεί ο λογαριασµός. Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες26: 

Στο ηµερολόγιο του ξένου νοµίσµατος: 

38.05 Ανταποκριτές εξωτερικού 

                                  46.01.01 Συναλλαγµατική θέση 

 

Στο ηµερολόγιο σε ευρώ: 

46.01.90 Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης σε ξένο νόµισµα 

                              38.06.00 Κεντρική Τράπεζα/ τρεχούµενος λογαριασµός 

 

                                                 
26
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 425 
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Στο ηµερολόγιο σε ξένο νόµισµα: 

38.05 Ανταποκριτές εξωτερικού 

                                      38.05 Ανταποκριτές εξωτερικού 

 Ο λογαριασµός αυτός που ανοίχτηκε στην τράπεζα του εξωτερικού µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη διεκπεραίωση τρεχουσών συναλλαγών των πελατών της 

τράπεζας, που γίνονται στα πλαίσια του διεθνούς εµπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

Είναι σαφές ότι η κυριότερη δραστηριότητα των τραπεζών είναι να δέχονται 

αποταµιευτικά κεφάλαια τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για τη 

χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών ή 

αναγκών για κεφάλαιο κεφάλαιο κίνησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 

νοικοκυριών. Οι τράπεζες δηλαδή ασκούν διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης χρήµατος, πράγµα που φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. 

 
 
 

 
∆ιάγραµµα 1: Κύκλωµα τραπεζικών εργασιών27 

 

Όπως ορίζεται από το IAS 32, οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις, µαζί και µε 

άλλα στοιχεία, όπως  µετοχές, οµόλογα, καταθέσεις, repos, παράγωγα κλπ. αποτελούν 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Εποµένως, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός 

                                                 
27 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 221 
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ότι όταν µιλάµε για Τραπεζική Λογιστική στην ουσία αναφερόµαστε στη λογιστική 

των χρηµατοοικονοκικών µέσων. 

  Με τον όρο χρηµατοοικονοµικό µέσο εννοούµε  κάθε σύµβαση η οποία στη 

µεν µία συµβαλλόµενη οικονοµική µονάδα δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο ενεργητικού, στη δε άλλη συµβαλλόµενη οικονοµική µονάδα ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο υποχρεώσεων ή στοιχείο καθαρής θέσης28. 

 

6.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

  
 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο ενεργητικού 

που: 

• Αφορά ταµειακά διαθέσιµα 

• Περιέχει ένα συµβατικό δικαίωµα για λήψη µετρητών ή ενός άλλου 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού από µία άλλη οικονοµική µονάδα 

• Περιέχει ένα συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής χρηµατοοικονοµικών µέσων µε 

µία άλλη οικονοµική µονάδα, µε όρους πιθανά ευνοϊκούς 

• Αποτελεί στοιχείο καθαρής θέσης µίας άλλης επιχείρησης 

• Είναι συµβόλαιο, η τακτοποίηση του οποίου θα γίνει ή ενδέχεται να γίνει µε 

µετοχές της ίδιας της οικονοµικής µονάδας. Το συµβόλαιο αυτό ειδικότερα 

µπορεί να είναι πρωτογενές ή παράγωγο29. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

αποτελούν  οι χορηγήσεις (δάνεια), τα οµόλογα κλπ. 

 Όσον αφορά τις χορηγήσεις, που αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες 

τραπεζικές λειτουργιές, αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο στη συνέχεια.  

 Όσον αφορά τα οµόλογα, αυτά  είναι χρεωστικοί τίτλοι. Τίτλοι, δηλαδή, στους 

οποίους ο δανειζόµενος και εκδότης του τίτλου υπόσχεται να καταβάλει στον κάτοχο 

του τίτλου και δανειστή την οφειλή του, που προέρχεται από δάνειο που έχει λάβει 

και έναντι του οποίου έχει εκδόσει οµολογίες ή έντοκα γραµµάτια, έγγραφα δηλαδή 

αναγνωριστικά του χρέους. Τα οµόλογα, έτσι, δεν είναι τίποτε άλλο από δάνειο που 

                                                 
28 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 154 
29 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 155-156 
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παρίσταται µε τίτλους. Οµόλογα εκδίδουν, γενικά όλες οι χώρες προκειµένου να 

καλύψουν τα ελλείµατα στον προϋπολογισµό τους. Επίσης, εκδίδουν και οι 

επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες , οι οποίες απευθύνονται µε τον τρόπο αυτό στο 

επενδυτικό κοινό, προκειµένου να αντλήσουν τα αναγκαία κεφάλαια για τη 

χρηµατοδότηση σηµαντικών δραστηριοτήτων του ενεργητικού τους. Χρηµατοδότες 

των χωρών και επιχειρήσεων που εµφανίζουν ελλείµατα είναι άλλες χώρες, τράπεζες, 

επιχειρήσεις και ιδιώτες µε πλεονάσµατα, οι οποίοι είναι αγοραστές των οµολόγων 

και οι οποίοι αναζητούν ένα καλό συνδυασµό απόδοσης της επένδυσης και 

αναλαµβανοµένου κινδύνου30. 

 Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα ταµειακά 

διαθέσιµα, οι καταθέσεις σε τράπεζες, οι µετοχές, τα παράγωγα κλπ. 

  

 

6.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων  

 
 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο υποχρεώσεων είναι κάθε στοιχείο υποχρεώσεων 

που περιέχει συµβατική υποχρέωση: 

• Για παράδοση είτε µετρητών, είτε ενός άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 

ενεργητικού σε µία άλλη οικονοµική µονάδα 

• Για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µία άλλη οικονοµική µονάδα, 

υπό συνθήκες που είναι πιθανά δυσµενείς 

• Είναι συµβόλαιο , η τακτοποίηση του οποίου θα γίνει ή ενδέχεται να γίνει µε 

µετοχές της ίδιας της οικονοµικής µονάδας. Το συµβόλαιο αυτό ειδικότερα 

µπορεί να είναι πρωτογενές ή παράγωγο31. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων υποχρεώσεων 

αποτελούν  οι καταθέσεις, τα repos, τα οµολογιακά δάνεια κλπ. 

 Όσον αφορά τις καταθέσεις, που αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες 

τραπεζικές λειτουργιές, αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο στη συνέχεια.  

Ο όρος Repo αποτελεί σύντµηση των λέξεων της αγγλικής «sale and 

repurchase agreement» που σηµαίνει την πώληση πράγµατος µε συµφωνία 

                                                 
30 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 343 
31 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 158 
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επαναγοράς του στο µέλλον. Για την πραγµατοποίηση της όλης συναλλαγής, 

υπογράφεται µεταξύ πωλητού και αγοραστού πράγµατος ενιαία σύµβαση, που 

περιλαµβάνει στην πράξη δύο επιµέρους συναλλαγές, τη συναλλαγή της πώλησης του 

πράγµατος και τη συναλλαγή της επαναγοράς του, που συµφωνείται να γίνει σε 

καθορισµένη ηµεροµηνία στο µέλλον και µε προκαθορισµένο τίµηµα. Οι συναλλαγές 

repos έχουν αναχθεί σήµερα σε ένα σηµαντικό εργαλείο της χρηµατοαγοράς και 

καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος του ισολογισµού µιας τράπεζας. Συγκεκριµένα,  

τράπεζες οι οποίες διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους οµόλογα υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθµισης, χρησιµοποιούν το µηχανισµό των repos προκειµένου να δανεισθούν 

βραχυπρόθεσµα από άλλες τράπεζες µε µικρότερο επιτόκιο, σε σχέση µε τα συνήθη 

δάνεια της διατραπεζικής αγοράς, λόγω ακριβώς της ασφάλειας που παρέχουν στις 

δανείστριες τράπεζες τα εκχωρούµενα οµόλογα32. 

Όσον αφορά τα οµολογιακά δάνεια, αυτά αποτελούν βασικό εργαλείο για την 

άντληση ρευστότητας. Τα οµολογιακά δάνεια που πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών. Τέτοια είναι τα οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης, τα υβριδικά 

κεφάλαια κλπ. 

Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων είναι οι υποχρεώσεις σε 

άλλες τράπεζες,  τα παράγωγα κλπ. 

 

6.3 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

Το IAS 39 που ασχολείται µε τα θέµατα της αποτίµησης, υιοθετεί το µικτό 

σύστηµα, που σηµαίνει ότι ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα θα αποτιµούνται στο 

αναπόσβεστο κόστος κτήσεως και τα υπόλοιπα στην εύλογη αξία. 

Βασική αρχή του ιστορικού κόστους είναι ότι τόσο τα στοιχεία του 

ενεργητικού όσο και τα στοιχεία υποχρεώσεων µιας επιχείρησης πρέπει να 

αποτιµώνται στην αρχική αξία κτήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να 

γίνει αναγνώριση για αποµείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού. 

Με τον όρο εύλογη αξία, ορίζεται το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του 

ενεργητικού θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο υποχρεώσεων να 

                                                 
32
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 393,397 
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διακανονισθεί, µεταξύ µερών που ενεργούν ενσυνείδητα και µε τη θέλησή τους, στα 

πλαίσια µιας συναλλαγής που γίνεται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς33. 

Όσον αφορά την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού ισχύουν τα παρακάτω: 

Α) για τα δάνεια και τις απαιτήσεις, καθώς και τα οµόλογα που θα κρατηθούν µέχρι 

τη λήξη, η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης 

Β) για όλα τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, η αποτίµηση 

γίνεται στην εύλογη αξία. Η εκάστοτε διαφορά επηρεάζει, στη µεν περίπτωση του 

διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου την καθαρή θέση, στη δε περίπτωση του 

εµπορικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου που η ίδια η επιχείρηση επιλέγει 

να αποτιµά στην εύλογη αξία, τα αποτελέσµατα χρήσης. 

 Τέλος, σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων, η 

αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος, εκτός από τα παράγωγα που έχουν 

αρνητική αξία και τα στοιχεία που η ίδια η επιχείρηση επιλέγει, που αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία και η διαφορά που προκύπτει µεταφέρεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης
34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 186 
34 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 216 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

 

Οι χορηγήσεις είναι βασική λειτουργία των τραπεζών µε την οποία επιτυγχάνεται η 

µεταφορά πόρων από τις πλεονασµατικές προς τις ελλειµµατικές µονάδες της 

οικονοµίας. Πράγµατι, µία από τις κύριες δραστηριότητες των τραπεζών είναι να 

δέχονται αποταµιευτικά κεφάλαια τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για τη 

χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών ή 

αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Οι 

τράπεζες δηλαδή ασκούν διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

χρήµατος. 

 Μάλιστα, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

Τραπεζών αφιερώνει ολόκληρη την οµάδα 2 στις χορηγήσεις, τονίζοντας έτσι την 

ιδιαίτερη σηµασία που έχει η δραστηριότητα αυτή για τις τράπεζες. 

 

7.1 Περιεχόµενο και εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

 

Ουσιαστικά, δύο είναι τα πράγµατα που παρακολουθούνται στην οµάδα 2:α) οι 

χορηγήσεις της τράπεζας προς την πελατεία της  και β) τα ενσώµατα στοιχεία που 

αποκτά η τράπεζα από κατακυρώσεις πλειστηριαζόµενων πραγµάτων. 

 Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια των χορηγήσεων παραθέτουµε αρχικά 

τους παρακάτω ορισµούς: 

Χορήγηση ή χρηµατοδότηση είναι η παροχή αγοραστικής δύναµης από 

τράπεζα σε πελάτη της (πιστούχο), ο οποίος καθίσταται οφειλέτης της τράπεζας µε 

όρους που καθορίζονται από συναπτόµενη µεταξύ τους σύµβαση. Ως χορήγηση 

θεωρείται και η προεξόφληση γραµµατίων και συναλλαγµατικών, καθώς και τα ποσά 

που καταβάλλει η τράπεζα, λόγω καταπτώσεως εγγυήσεων της προς την πελατεία  

της. 

Πίστωση είναι η έγγραφη ή προφορική συµφωνία, µε την οποία ο ένας από 

τους δύο συµβαλλόµενους, αναλαµβάνει την υποχρεώση να ενισχύσει προσωρινά την 

αγοραστική δύναµη του άλλου συµβαλλόµενου, µε την υποχρέωση του τελευταίου να 

επιστρέψει το ποσό σε συγκεκριµένη, συνήθως, ηµεροµηνία, µε ή χωρίς καταβολή 

τόκου.∆άνειο, ανοικτός τρεχούµενος λογαριασµός, leasing, factoring είναι έννοιες 
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που χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην καθηµερινή τραπεζική πρακτική, και οι οποίες 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά µορφές πίστωσης. 

Πιο αναλυτικά, ο ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασµός χρησιµοποιείται 

συνήθως στις περιπτώσεις χορήγησης από τις τράπεζες πιστώσεων για κάλυψη από 

τις επιχειρήσεις, αναγκών τους σε κεφάλαια κινήσεως, που ανακύπτουν στα πλαίσια 

του κύκλου της παραγωγικής και εµπορικής δραστηρίοτητας (αγορές πρώτων υλών 

και εµπορευµάτων, πληρωµές µισθών και ηµεροµισθίων).  

Όσον αφορά τη σύµβαση του δανείου χρησιµοποιείται συνήθως από τις 

τράπεζες στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, µηχανολογικό εξοπλισµό. Η εξυπηρέτηση 

των δανείων γίνεται µέσα από τις ροές που θα προκύψουν από τη χρήση των παγίων 

στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Σε αντίθεση µε τη σύµβαση του ανοικτού 

αλληλόχρεου λογαριασµού, η σύµβαση του δανείου δεν προϋποθέτει την ύπαρξη 

σειράς συναλλαγών µεταξύ τράπεζας και πελάτη. Εδώ δεν υπάρχει δυναµική σχέση 

µεταξύ των µερών, η συνεχής µεταβολή του υπολοίπου και θέµα εκκαθάρισης των 

συναλλαγών.Στο δάνειο έχουµε από πλευράς τράπεζας άµεση και καθαρή µεταφορά 

πίστωσης, µε υποχρέωση του πελάτη να επιστρέψει το ποσό του δανείου εντόκως και 

στο χρόνο που έχει συµφωνηθεί. 

Προεξόφληση είναι η τραπεζική εργασία µε την οποία η τράπεζα αγοράζει, 

πριν από τη λήξη τους, γραµµάτια και συναλλαγµατικές του εµπορικού 

χαρτοφυλακίου πελάτη της, η οποία πραγµατοποιείται µε πλήρη ή τακτική 

οπισθογράφηση των µεταβιβαζόµενων τίτλων, έναντι καταβολής της συνολικής 

ονοµαστικής αξίας, µειωµένης κατά τους προεξοφλητικούς τόκους και τα λοιπά 

δικαιώµατα και έξοδα της τράπεζας. 

Εγγύηση ή εγγυοδοσία είναι η παροχή πίστεως από την τράπεζα υπέρ πελάτη 

της για την καλή εκπλήρωση οικονοµικών ή άλλων συµβατικών υποχρεώσεών του, 

µε την αναδοχή, από µέρους της τράπεζας, των κινδύνων που απορρέουν από την 

πληµµελή ή τη µη εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών από τον πελάτη. Η εγγύηση 

µεταβάλλεται σε χορήγηση, όταν καταπίπτει. Πιστοδότηση είναι ευρύτερος όρος 

στον οποίο περιλαµβάνεται τόσο η έννοια της χορηγήσεως, όσο και η έννοια της 

εγγυήσεως. 

Ως καθυστερηµένη χαρακτηρίζεται κάθε ληξιπρόθεσµη απαίτηση, εφόσον η 

µη εµπρόθεσµη εξόφλησή της δεν οφείλεται σε προσωρινή ολιγοήµερη ταµιακή 
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δυσχέρεια του πελάτη, και η τράπεζα έχει καταγγείλει τη µεταξύ αυτής και του 

πιστούχου σύµβαση. 

Ως επισφαλής χαρακτηρίζεται κάθε χορήγηση, είτε έχει προηγουµένως 

χαρακτηρισθεί ως καθυστερηµένη είτε όχι, για την οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 

ότι δεν θα εισπραχθεί ολικά ή µερικά. 

Ο εκτοκισµός των χορηγήσεων που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς 

διακόπτεται. Η τράπεζα έχει την ευχέρεια να συνεχίσει να παρακολουθεί τους 

δεδουλευµένους τόκους των απαιτήσεων αυτών σε λογαριασµούς τάξεως. Άν η 

τράπεζα έχει συµπεριλάβει στα έσοδα της χρήσεως δεδουλευµένους τόκους 

επισφαλών απαιτήσεων, είναι υποχρεωµένη να σχηµατίσει, σε βάρος των 

αποτελεσµάτων της χρήσεως, πρόβλεψη ισόποση προς τους τόκους των απαιτήσεων 

αυτών. 

Η επισφαλής χορήγηση που καθίσταται οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως 

πρέπει να αποσβένεται. Η απόσβεση ενεργείται σε βάρος της προβλέψεως που έχει 

σχηµατισθεί ή σε βάρος των αποτελεσµάτων, εφόσον η πρόβλεψη είναι ανεπαρκής. 

Οι αποσβεσµένες χορηγήσεις µπορεί να απεικονίζονται σε λογαριασµούς τάξεως, 

µέχρι να συµπληρωθεί ο χρόνος της νόµιµης παραγραφής τους35. 

 

7.2 Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασµών χορηγήσεων 

 

Η λογιστική ανάπτυξη των λογαριασµών χορηγήσεων γίνεται: 

- Στον πρώτο βαθµό µε κριτήριο την εξάρτηση του χρηµατοδοτούµενου πελάτη από 

την τράπεζα, σε συνδυασµό µε την φερεγγυότητα του πελάτη. 

- Στον δεύτερο βαθµό µε κριτήριο τον κλάδο των οικονοµικών δραστηριοτήτων και 

µε διάκριση τους σε συνδεδεµένες, συµµετοχικού ενδιαφέροντος και λοιπές 

επιχειρήσεις. 

- Στον τρίτο βαθµό κατά είδος οικονοµικών δραστηριοτήτων και στους κατώτερους 

βαθµούς η ανάπτυξη µπορεί να γίνει µε κριτήρια ή συνδυασµούς κριτηρίων, που 

επιλέγονται κατά την κρίση της κάθε τράπεζας. 

Τέτοια κριτήρια µπορεί, ενδεικτικά, να είναι: 

Α. Η µορφή της χορήγησης, πχ δάνεια, προκαταβολές επί φορτωτικών εγγράφων, 

πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασµό κλπ 
                                                 
35 Ν Κυρίκος (1993), Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Εκδόσεις Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, 
σελ 61 
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Β. Οι εξασφαλίσεις που έλαβε η τράπεζα, πχ χορηγήσεις µε προσωπική ασφάλεια , 

χορηγήσεις ασφαλισµένες µε ενέχυρο ή υποθήκη, µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος κλπ 

Γ. Ο προορισµός των χορηγήσεων ανάλογα µε τις ανάγκες που πρόκειται να 

καλύψουν, πχ χορηγήσεις για πάγιο ενεργητικό, για κεφάλαιο κινήσεως κλπ    

Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη των Λογαριασµών Χορηγήσεων γίνεται ως εξής: 

1. Η βασική τους διάκριση γίνεται µε το γενικό κριτήριο της κατάστασης στην 

οποία βρίσκονται από πλευράς ενηµερότητας και ασφάλειας: 

Α. Χορηγήσεις ενήµερες 

Β. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 

Γ. Χορηγήσεις επισφαλείς 

2. Στη συνέχεια και εντός εκάστης χωριστά των τριών παραπάνω βασικών 

∆ιακρίσεων, οι χορηγήσεις διακρίνονται περαιτέρω µε βάση το κριτήριο της 

ύπαρξης ή µη σχέσεως εξάρτησης του χρηµατοδοτούµενου πελάτη µε την 

τράπεζα: 

- Σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

- Σε Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις 

- Σε Λοιπές Επιχειρήσεις 

3. Στη συνέχεια και εντός µιας εκάστης χωριστά των παραπάνω διαµορφωµένων 

διακρίσεων οι Χορηγήσεις παρακαλουθούνται µε βάση το κριτήριο του 

Κλάδου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του χρηµατοδοτούµενου πελάτη.Για 

παράδειγµα: 

Σε γεωργικές επιχειρήσεις 

Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

Σε αλιευτικές επιχειρήσεις 

Σε δασικές επιχειρήσεις 

Σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 

Σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

Σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

Σε οικοδοµικές επιχειρήσεις 

Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

Σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 

Σε επιχειρήσεις ενέργειας 

Σε εµπορικές επιχειρήσεις 

Σε πιστωτικά ιδρύµατα 
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Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

Σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

Σε µεταφορικές επιχειρήσεις 

Σε τουριστικές επιχειρήσεις 

Σε χορηγήσεις στο ∆ηµόσιο 

Σε χορηγήσεις σε ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

Σε χορηγήσεις σε Ν.Π.∆.∆. 

Σε δάνεια πιστωτικής κάρτας 

Σε δάνεια καταναλωτικής πίστης 

Λοιπές χορηγήσεις 

4. Στη συνέχεια και εντός µιας εκάστης πλέον διαµορφωµένης κατηγορίας 

χωριστά µπορούν να παρακολουθούνται τελικώς µε βάση το κριτήριο της 

µορφής και του σκοπού της χρηµατοδοτήσεως. Για παράδειγµα: 

Χορηγήσεις µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό 

Χορηγήσεις τακτής λήξης 

Προχρηµατοδότηση εξαγωγών 

Χρηµατοδότηση εξαγωγών 

Προεξοφλήσεις συναλλαγµατικών 

Χορηγήσεις για πάγια στοιχεία 

Κεφάλαιο κινήσεως µονιµότερου χαρακτήρος 

Στεγαστικά δάνεια 

∆άνεια µε πιστωτικές κάρτες 

Καταναλωτικά δάνεια 

Προσωπικά δάνεια 

Χορήγηση µε ενέχυρο χρεόγραφα 

 

 ∆ιευκρινίζεται ότι η έννοια της συµµετοχής της τράπεζας σε άλλη 

χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση συνίσταται στο να κατέχει η τράπεζα µετοχές της 

επιχειρήσης, που καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηµατοδοτήσεις παρακολουθούνται στην 

κατηγορία των Χορηγήσεων σε «Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις». 

 Αν όµως η τράπεζα εκτός του ότι συµµετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Χρηµατοδοτούµενης εταιρίας, συµβαίνει να είναι και µητρικής της εταιρεία, τότε οι 
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σχετικές χρηµατοδοτήσεις της παρακολουθούνται στην κατηγορία των Χορηγήσεων 

σε «Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις». 

 Αν η τράπεζα δεν µετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Χρηµατοδοτούµενης 

εταιρίας ή µετέχει σε ποσοστό µικρότερο του 10%, τότε οι Χορηγήσεις αυτές 

παρακαλουθούνται στην κατηγορία των Χορηγήσεων «Σε Λοιπές Επιχειρήσεις »36. 

 

7.3 Λογιστική των Χορηγήσεων 

 

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι χορηγήσεις, αφού αποτελούν 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού, η αποτίµησή τους γίνεται στο 

αναπόσβεστο κόστος κτήσεως και ακολουθούν τις αρχές αναγνώρισης που ισχύουν 

γενικά για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

7.3.1  Η αναγνώριση των δανείων και η εκταµίευση 

 

Ειδικότερα, η αναγνώριση-καταχώρηση ενός δανείου ως στοιχείου 

ενεργητικού γίνεται στην τραπεζική πρακτική µε την εκταµίευση των σχετικών 

ποσών στους πελάτες. Ως δάνειο αναγνωρίζεται το ποσό που δόθηκε σε µετρητά, 

πλέον τα έξοδα συναλλαγής (αµοιβές δικηγόρων, µηχανικών κλπ) 

Πριν όµως την καταχώρηση µιας χορήγησης σε λογαριασµούς ενεργητικού, οι 

τράπεζες παρακολουθούν σε λογαριασµούς τάξεως τα ποσά που έχουν αναλάβει να 

διαθέσουν σε πελάτες, αλλά δεν έχουν εκταµιεύσει ακόµη. 

03.11 Εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 

                                       07.11 Υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 

Το ζεύγος αυτό χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε το Κλαδικό ΛογιστικόΣχέδιο 

Τραπεζών, για την παρακολούθηση µεσοµακροπρόθεσµων δανειακών συµβάσεων, η 

εκτέλεση των οποίων προβλέπεται να γίνει τµηµατικά. Το ίδιο ζεύγος λογαριασµών 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κατά την υπογραφή συµβάσεων ανοικτού τρεχούµενου 

λογαριασµού. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι το ζεύγος των λογαριασµών αυτών 

προϋποθέτει την υπογραφή σύµβασης. 

 

                                                 
36 Ν Κυρίκος (1993), Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Εκδόσεις Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, 
σελ 62-65 
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04.81 Εγκεριµένα πιστωτικά όρια 

                                     08.81 Πελάτες µε εγκεκριµένα πιστωτικά όρια 

Το δεύτερο ζεύγος , αντίθετα, χρησιµοποιείται όταν έχουν εγκριθεί στον 

πελάτη πιστωτικά όρια, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη η υπογραφή της 

σύµβασης. Κατά την εκταµίευση ή τις διαδοχικές εκταµιεύσεις του ποσού που 

εγκρίθηκε γίνονται απ’ευθείας εγγραφές στους λογαριασµούς ουσίας, ταυτόχρονα δε 

ενηµερώνονται και οι σχετικοί λογαριασµοί τάξεως, προκειµένου να εµφανίζουν τα 

πράγµατι µη εκταµιευθέντα ποσά. 

Όταν θα γίνει η καταβολή του ποσού χορηγήσεως χρεώνεται ο οικείος 

λογαριασµός χορηγήσεως µε πίστωση του κατάλληλου λογαριασµού. Για παράδειγµα 

κατά την χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου γίνεται η παρακάτω εγγραφή37: 

20.30.10.02 Στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

                                                   51.00 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 

 

7.3.2 Εκτοκισµός του δανείών και λοιπές χρεώσεις  

 

Εκτοκισµός δανείου είναι η διαδικασία υπολογισµού του τόκου του δανείου. 

Εκτοκισµός µπορεί να γίνει είτε για να υπολογιστεί η τελική οφειλή του πελάτη από 

το δάνειο, σε εφαρµογή της σχετικής σύµβασης, είτε να συνταχθούν από την τράπεζα 

οικονοµικές καταστάσεις. Όταν ο εκτοκισµός γίνεται για να επιβαρυνθεί ο πελάτης, 

οι τόκοι που αναλογούν κάθε φορά προστίθενται στο προηγούµενο κεφάλαιο και 

προκύπτει, έτσι, ένα νέο τοκοφόρο κεφάλαιο. Έχουµε δηλαδή, κεφαλαιοποίηση των 

τόκων. 

Σύµφωνα µε πάγια τραπεζική πρακτική, οι ανοικτοί (αλληλόχρεοι) 

λογαριασµοί εκτοκίζονται κάθε 31/3, 30/6 ,30/9 και 31/12, προκειµένου να 

επιβαρυνθούν οι πελάτες µε τους αναλογούντες τόκους. Οι τόκοι που αναλογούν σε 

κάθε τρίµηνο προστίθενται στο προηγούµενο κεφάλαιο και προκύπτει , έτσι, κάθε 

φορά ένα νέο τοκοφόρο κεφάλαιο. Τότε λέµε ότι οι τόκοι κεφαλαιοποιήθηκαν. 

Όσον αφορά τον εκτοκισµό των δανείων προκειµένου να επιβαρυνθούν οι 

πελάτες, δεν φαίνεται να υπάρχει οµοιόµορφη πρακτική. Συνήθως, ο εκτοκισµός 

                                                 
37
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 227-228 
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γίνεται είτε κάθε µήνα, είτε κάθε εξάµηνο, χωρίς να αποκλείεται και κάποιο άλλο 

διάστηµα.  

Στην περίπτωση που ο εκτοκισµός γίνεται κάθε µήνα, η µέρα καταλογισµού 

των τόκων µπορεί να είναι η ίδια µε την ηµέρα που ο πελάτης πήρε το δάνειο ή 

µπορεί να συµπίπτει µε το τέλος κάθε µήνα. Το ίδιο µπορεί να γίνει και στην 

περίπτωση του καταλογισµού κάθε εξάµηνο κλπ. Ανάλογη αντιµετώπιση µπορεί να 

γίνει και στις λοιπές περιπτώσεις. 

Η εγγραφή για τον καταλογισµό τόκων σε ένα στεγαστικό δάνειο για 

παράδειγµα είναι η ακόλουθη: 

20.30.10.02 Στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

                                               70.30.10 Τόκοι στεγαστικών δανείων ιδιωτών 

 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από τον καταλογισµό τόκων, γίνεται 

κατά περιοδικά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις αρχές της κάθε τράπεζας και 

καταλογισµός προµηθειών επί των χορηγήσεων, µε χρέωση των λογαριασµών 

λογαριασµών χορηγήσεων και πίστωση των οικείων υπολογαριασµών του 70 «έσοδα 

από τόκους χορηγήσεων». 

Τέλος, οι λογαριασµοί χορηγήσεων χρεώνονται και από τα παρεπόµενα έσοδα 

(πχ προµήθεια αδράνειας, εισπρακτικά, ταχυδροµικά, κλπ) µε πίστωση των οικείων 

υπολογαριασµών του 74 «έσοδα από προµήθειες», αλλά και από τους φόρους επί των 

εσόδων χορηγήσεων (υπολογίζονται επί των απαιτητών εσόδων) µε πίστωση των 

οικείων υπολογαριασµών του 54 «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη». 

 

7.3.3 Εξυπηρέτηση του δανείων 

 

 Στην τραπεζική ορολογία, εξυπηρέτηση δανείου εννοούµε τις καταβολές που 

κάνει ο δανειζόµενος, προκειµένου να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του από 

το κεφάλαιο και τους τόκους του δανείου. 

Ο πελάτης µπορεί να προσέλθει εµπρόθεσµα για την τακτοποίηση των 

οφειλών του ή µπορεί να έλθει καθυστερηµένα ή να µην προσέλθει καθόλου. Έτσι, 

εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι ο καταλογισµός των τόκων στο 

λογαριασµό ενός πελάτη και εξυπηρέτηση είναι δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες 

µεταξύ τους διαδικασίες. 
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Η σειρά εξόφλησης είναι η εξής:1) τυχόν έξοδα (εισφορά του νόµου, 

ασφάλιστρα), 2) τόκοι, 3) κεφάλαιο του δανείου. 

Υπάρχουν δύο  τρόποι εξυπηρέτησης του δανείου: 

• Η µέθοδος των ίσων µερών του κεφαλαίου 

Στη µέθοδο αυτή ο δανειολήπτης πληρώνει σε κάθε δόση σταθερό ποσό για 

κεφάλαιο (χρεολύσιο). Ο τόκος µεταβάλλεται γιατί υπολογίζεται κάθε φορά 

στο ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και είναι φυσικό να µειώνεται, όσο 

µειώνεται και το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Έτσι, µε τη µέθοδο αυτή οι δόσεις 

δεν είναι ίσες αφού το µεν χρεολύσιο είναι σταθερό, οι δε τόκοι είναι 

µεταβλητό µέγεθος. 

• Η µέθοδος του σταθερού τοκοχρεολυσίου 

Εδώ ο δανειολήπτης πληρώνει κάθε φορά σταθερό ποσό σε κάθε δόση. Αυτό 

σηµαίνει ότι σε κάθε δόση µεταβάλλεται τόσο το κεφάλαιο (χρεολύσιο) όσο 

και ο τόκος, σε τρόπο που να διατηρείται σταθερό το τοκοχρεολύσιο. Με τη 

µέθοδο αυτή οι τόκοι στην αρχή είναι υψηλοί και το χρεολύσιο µικρό, 

πράγµα που αντιστρέφεται µε την πάροδο του χρόνου. Η µέθοδος του 

σταθερού τοκοχρεολυσίου εφαρµόζεται κυρίως στα δάνεια. 

 

 Η λογιστική εγγραφή που γίνεται κατά την είσπραξη της απαιτήσεως 

(κεφαλαίου, τόκων,εξόδων ,κλπ) για παράδειγµα από ένα στεγαστικό δάνειο είναι η 

ακόλουθη: 

51.00 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 

                                          20.30.10.19 Στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

 Σε περίπτωση που γίνει πλήρης εξόφληση ενός δανείου, η εγγραφή που 

γίνεται είναι η ακόλουθη: 

38.00 Ταµείο 

                                     20.ΧΧ.ΧΧ.19 Χορηγήσεις 

  Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχει και η περίπτωση συµφωνίας 

τράπεζας και πελάτη για αναστολή καταβολής  χρεολυσίου και τόκων για κάποιο 

χρονικό διάστηµα. Αυτό δε σηµαίνει, βέβαια, ότι η τράπεζα προβαίνει σε άφεση 

χρέους. Αυτό που γίνεται είναι να παρέχεται µια διευκόλυνση στον πελάτη για κάποιο 

χρονικό διάστηµα, για το οποίο όµως οι τόκοι υπολογίζονται κανονικά, και ή 

καταβάλλονται συνήθως κάθε τρίµηνο ή δεν καταβάλλονται καθόλου  αλλά 

κεφαλαιοποιούνται και έτσι όταν αρχίσει η εξυπηρέτηση του δανείου, το αρχικό 
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κεφάλαιο θα έχει προσαυξηθεί µε τους τόκους αυτής της περιόδου.  Το χρονικό αυτό  

διάστηµα ονοµάζεται περίοδος χάριτος και είναι κάτι το οποίο πλέον χρησιµοποιείται 

πολύ στην πρακτική των χορηγήσεων38. 

 

7.3.4 Αποµείωση της αξίας των δανείων 

 

Η αποµείωση της αξίας ενός δανείου και γενικότερα µιας απαίτησης από έναν 

πελάτη, είναι σύνηθες θέµα στην τραπεζική πρακτική, που έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην κερδοφορία των τραπεζών και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. 

Οι τράπεζες κάθε φορά που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, θα πρέπει να 

εξετάζουν µε µεγάλη προσοχή , το σύνολο του χαρτοφυλακίου, για να διαπιστώσουν 

αν υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να προβούν σε αναγνώριση της αποµείωσης 

της αξίας τους. 

 Για την αποµείωση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού προβλέπει το IAS 39. Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, αποµείωση της 

αξίας ενός δανείου έχουµε στην περίπτωση που το υπόλοιπο του δανείου είναι 

µεγαλύτερο από ποσό που αναµένεται να εισπραχθεί τελικά από το δανείο. 

Ενδείξεις αποµείωσης κατά την εξέταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 

µπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω: 

• Σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του δανειολήπτη 

(ενδείξεις επιδείνωσης: η πτώση των πωλήσεων, η µείωση των κερδών, η 

αρνητική καθαρή θέση, µια σηµαντική συρρίκνωση του περιθωρίου µικτού 

κέρδους) 

• Καθυστέρηση πληρωµής από τον πελάτη του κεφαλαίου ή των τόκων του 

δανείου 

• Ρύθµιση του δανείου από την τράπεζα, συνέπεια των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζει ο δανειολήπτης. 

• Γεγονότα που καθιστούν πιθανό το ενδεχόµενο, ο πελάτης να οδηγηθεί σε 

πρώχευση ή αναδιοργάνωση. 

• ∆εδοµένα από παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί µετά την αρχική 

αναγνώριση και που φανερώνουν ότι υπάρχει µείωση των αναµενόµενων 

                                                 
38 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 234-242  
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χρηµατοροών από µια οµάδα δανείων, χωρίς αυτή η µείωση να µπορεί να 

αποδοθεί σε κάποια από τα δάνεια της συγκεκριµένης κατηγορίας39. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο το ποσό της ζηµίας που θα προκύψει λόγω 

αποµείωσης της αξίας των δανείων θα πρέπει να επηρεάσει τα αποτελέσµατα της 

χρήσεως στην οποία θα διαπιστωθεί το γεγονός της αποµείωσης. Λογιστικά υπάρχουν 

δύο δυνατότητες να εµφανιστεί η αποµείωση40: 

1) µε απευθείας µείωση του οικείου λογαριασµού χορηγήσεων 

69.51 Ζηµίες από αποµειώσεις δανείων και απαιτήσεων  

                                               20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις 

2) µε δηµιουργία λογαριασµού συσσωρευµένων απαιτήσεων 

69.51 Ζηµίες από αποµειώσεις δανείων και απαιτήσεων 

                                           20.ΧΧ.ΧΧ.40 Χορηγήσεις/ Συσσωρευµένες αποµειώσεις 

Όταν η τράπεζα επιλέγει να αποµειώσει την αξία ενός δανείου, αυτό σηµαίνει  

ότι δεν είναι σίγουρη για την εξέλιξη της υπόθεσης, δηλαδή για το αν θα γίνει 

διαγραφή, για το ποσό της διαγραφής. Ένα πλήρως αποµειωµένο δάνειο έχει την 

ακόλουθη εικόνα: 

20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις                                       60.000 

                   20.ΧΧ.ΧΧ.40 Χορηγήσεις-Συσσσωρευµένες αποµειώσεις               60.000 

 Αν αποφασισθεί το οριστικό κλείσιµο του δανείου θα γίνει η ακόλουθη 

εγγραφή: 

20.ΧΧ.ΧΧ.40  Χορηγήσεις- Συσσωρευµένες αποµειώσεις  60.000                                               

                                                                              20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις           60.000 

 

7.3.5 Λογαριασµός 24 «Χορηγήσεις σε Καθυστέρηση» 

 

Στην ανάπτυξη των λογαριασµών χορηγήσεων, η φερεγγυότητα του πελάτη 

αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια διάκρισης των πρωτοβάθµιων λογαριασµών. 

Η δηµιουργία του λογαριασµού 24 «Χορηγήσεις σε Καθυστέρηση» 

προέρχεται από την ύπαρξη και λειτουργία του λογαριασµού 20 «Χορηγήσεις» 

(ενήµερες). 

                                                 
39 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 244-245 
40 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 256-257 
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Αν για την εκπλήρωση της παροχής συµφωνηθεί ορισµένη µέρα, ο οφειλέτης 

γίνεται υπερήµερος µε µόνη την παρέλευση της ηµέρας αυτής. Η διατύπωση αυτή 

είναι ο αυστηρός ορισµός της έννοιας της καθυστέρησης από νοµική άποψη. Στην 

τραπεζική πρακτική, όµως, επικράτησε να ορίζονται ως καθυστερήσεις µόνο οι 

ληξιπρόθεσµες οφειλές των πελατών που υπερβαίνουν σε καθυστέρηση τους τρεις 

µήνες.Έτσι, οι καθυστερήσεις µέχρι τρεις µήνες θεωρούνται απλές καθυστερήσεις και 

οι πάνω από τρεις µήνες οριστικές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τα δάνεια της 

κατηγορίας αυτής να ονοµάζονται ειδικότερα µη εξυπηρητούµενα δάνεια. 

Η µεταφορά των χορηγήσεων από τον 20 στον 24 σηµαίνει ότι οι σχετικές 

απαιτήσεις έχουν χάσει τον κανονικό ρυθµό εξόφλησης, είναι πλέον ληξιπρόθεσµες 

απαιτήσεις µόνιµης καθυστέρησης στην εξόφληση, η οικονοµική πορεία του πελάτη 

δε δείχνει τάσεις βελτίωσης και η τράπεζα έχει καταγγείλει τη µεταξύ τους σύµβαση. 

Η λογιστική εγγραφή είναι η ακόλουθη: 

24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 

                                          20 Χορηγήσεις 

Ανάλογη είναι η εγγραφή και στην περίπτωση χορηγήσεων σε συνδεδεµένες 

και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, χρεώνεται ο λογαριασµός 25 

και πιστώνεται ο λογαριασµός 2141. 

 

7.3.6 Λογαριασµός 27 «Επισφαλείς χορηγήσεις» 

 

 Η µεταφορά των ενήµερων χορηγήσεων στις χορηγήσεις σε καθυστέρηση 

δείχνει ότι υπάρχει πρόβληµα στη ρευστοποίησή τους, αλλά δε σηµαίνει απαραίτητα 

ότι οι συγκεκριµένες χορηγήσεις είναι επισφαλείς απαιτήσεις, ούτε κατά προέκταση 

ότι είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως, αφού µπορεί να καλύπτονται µε εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις.  

 Ως επισφαλής χαρακτηρίζεται κάθε χορήγηση, είτε έχει προηγουµένως 

χαρακτηρισθεί ως καθυστερηµένη, είτε όχι, για την οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 

ότι δε θα εισπραχθεί ολικά ή µερικά. Η εγγραφή που γίνεται όταν χαρακτηρίζεται µια 

χορήγηση ως επισφαλής είναι η ακόλουθη: 

 

 

                                                 
41 Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας (1994), Τραπεζική Λογιστική , Εκδόσεις Παπαδέας Π., σελ 57 



 60 

27 Επισφαλείς Χορηγήσεις 

                                         20 Χορηγήσεις ή 

                                         24 Χορηγήσεις σε Καθυστέρηση 

 Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο υπολογισµός των τόκων διακόπτεται για 

τις χορηγήσεις που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και η τράπεζα έχει την ευχέρεια 

να συνεχίσει να παρακολουθεί τους δεδουλευµένους τόκους των απαιτήσεων αυτών 

µε λογαριασµούς τάξεως: 

04 Χρεωστικοί Λογαριασµοί Πληροφοριών 

    04.90 ∆ιάφοροι χρεωστικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

          04.90.00 Υπολογισµοί τόκων σε επισφαλείς χορηγήσεις     

                                       08 Πιστωτικοί Λογαριασµοί πληροφοριών 

                                           08.90 ∆ιάφοροι πιστωτικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

                                                08.90.00 Υπολογισµοί τόκων σε επισφαλείς χορηγήσεις    

Τέλος, όσον αφορά τις επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις που έχουν 

καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως, αποσβένονται. Η απόσβεση αυτών γίνεται µε 

χρέωση του λογαριασµού 44.03 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και 

πίστωση του λογαριασµού της χορηγήσεως που αποσβένεται. 

Οι αποσβεσµένες χορηγήσεις µπορεί να απεικονίζονται, µέχρι να 

συµπληρωθεί ο χρόνος της νόµιµης παραγραφής τους σε λογαριασµούς τάξεως42: 

04 Χρεωστικοί Λογαριασµοί Πληροφοριών 

     04.80 Απαιτήσεις αποσβεσµένες 

                       08 Πιστωτικοί Λογαριασµοί Πληροφοριών 

                           08.80 Προβλέψεις που χρησιµοποίηθηκαν για απόσβεση απαιτήσεων  

 

 

7.4 Λοιπές Μορφές Χρηµατοδοτήσεων 

 

7.4.1 Factoring 

 

Το factoring είναι ένας σύγχρονος θεσµός του εµπορίου που δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αναθέτουν σε εξειδικευµένα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα την είσπραξη 

                                                 
42 Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας (1994), Τραπεζική Λογιστική , Εκδόσεις Παπαδέας Π., σελ 60-61 
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των απαιτήσεών τους. Τα χρηµατοδοτικά αυτά ιδρύµατα παρέχουν παράλληλα και 

άλλες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, όπως χρηµατοδότηση µε βάση το ύψος των 

απαιτήσεων, καθώς και ανάληψη του σχετικού πιστωτικού κινδύνου. 

Το factoring αποτελεί δέσµη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες 

καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες µε 

βραχυπρόθεσµη πίστωση σε πελάτες µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά. 

Πρόκειται για τριµερή συνεργασία µεταξύ ενός προµηθευτή, των πελατών του 

και µιας εταιρίας factoring, η οποία αναλαµβάνει τη διαχείριση, λογιστική 

παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδοµένων από τον προµηθευτή τιµολογίων 

πώλησης, µε παράλληλη χορήγηση προκατοβολών επί της αξίας τους43. 

Επίσης, η εταιρία factoring αναλαµβάνει υπό προϋποθέσεις την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου του προµηθευτή.Υπηρεσίες factoring παρέχουν εξειδικευµένες 

εταιρίες ή τµήµατα τραπεζών44. 

Μια τυπική σύµβαση factoring µπορεί να περιλαµβάνει όρους για την παροχή 

µίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες υπηρεσίες45: 

 

• Εκχώρηση απαιτήσεων για σκοπούς διαχείρισης και µόνο 

Στην περίπτωση αυτή αποκλειστικός σκοπός της εκχώρησης είναι η 

διαχείριση των απαιτήσεων από τον πράκτορα. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

εξακολουθεί να παραµένει στον προµηθευτή, ο οποίος και συνεχίζει να 

αναγνωρίζει στα βιβλία του τις απαιτήσεις έναντι των πελατών του. Τα ποσά 

που εισπράττει ο πράκτορας από τους πελάτες τα αποδίδει στον προµηθευτή, 

αφού αφαιρέσει από αυτά τα ποσά της προµήθειας που του αναλογούν κάθε 

φορά, µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία. 

 

Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του πράκτορα 

- Εκχώρηση απαιτήσεων 

01.92 Εκχωρηθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής 

                                       05.90 Εκχωρητές απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής  

 

                                                 
43 http://www.epixeirein.career.teiath.gr/xrimatodotika/enallaktiki/factoring.htm 
44 http://anelixi.eu/news/47/ 
45 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 323,327,332 
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- Αµοιβή για τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις 

30.20 Απαιτήσεις από προµήθειες factoring 

                                           74.20 Προµήθειες factoring 

 

- Είσπραξη από εκχωρηµένη απαίτηση 

38.07 Καταθέσεις όψεως 

                                               59.90 Υποχρεώσεις από εκχωρηµένες απαιτήσεις 

                                               30.20 Απαιτήσεις από προµήθειες factoring 

 

05.90 Εκχωρητές απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής 

                                      01.90 Εκχωρηθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής  

 

- Καταβολή σε προµηθευτή εισπραχθείσας απαίτησης 

59.90 Υποχρεώσεις από εκχωρηµένες απαιτήσεις 

                                              38.07 Καταθέσεις όψεως 

          

          

• Εκχώρηση απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής και χρηµατοδότηση 

Είναι η ίδια περίπτωση µε την ανωτέρω µε τη διαφορά ότι ο πρακτοράς εκτός 

από υπηρεσίες διαχείρισης, χρηµατοδοτεί τον προµηθευτή προκαταβάλλοντας 

σε αυτόν µέρος των εκχωρουµένων απαιτήσεων. Έτσι, τα ποσά που 

εισπράττει ο πράκτορας από τους πελάτες τα αποδίδει στον προµηθευτή, αφού 

αφαιρέσει από αυτά το ποσό του δανείου που χορήγησε και την προµήθεια 

που του αναλογεί. 

Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του πράκτορα 

- Εκχώρηση απαιτήσεων 

01.90 Εκχωρηθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής 

                                     05.90 Εκχωρητές απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής 

 

- Βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση µε βάση το ύψος των εκχωρηµένων 

απαιτήσεων 

20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                                38.07 Καταθέσεις όψεως 
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- Αµοιβή για τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις 

30.20 Απαιτήσεις από προµήθειες factoring 

                                      74.20 Προµήθειες factoring 

 

- Είσπραξη από εκχωρηµένη απαίτηση 

38.07 Καταθέσεις όψεως 

                                20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                                30.20 Απαιτήσεις από προµήθειες factoring 

 

05.90 Εκχωρητές απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής 

                                   01.90 Εκχωρηθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής 

 

- Τόκοι- έσοδα δανείου 

20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

             70.30.00 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε εµπροκικές επιχειρήσεις 

 

• Εκχώρηση απαιτήσεων χωρίς δικαίωµα αναγωγής και µε χρηµατοδότηση 

Εδώ η εκχώρηση γίνεται προς το σκοπό πώλησης των απαιτήσεων. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος µεταφέρεται από τον προµηθευτή στον πράκτορα γι’ 

αυτό και ο προµηθευτής οφείλει να διακόψει την αναγνώριση των σχετικών 

απαιτήσεων έναντι των πελατών, υποκαθιστώντας τες µε απαίτηση έναντι του 

πράκτορα. 

 

Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του πράκτορα 

- Αναγνώριση των εκχωρηµένων απαιτήσεων 

20.51 Απαιτήσεις 

                              59.43 Υποχρεώσεις σε εκχωρητές απαιτήσεων 

 

- Χρηµατοδότηση του προµηθευτή 

20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                                  38.07 Καταθέσεις όψεως 
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- Τόκοι έσοδα δανείου 

20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                70.30 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε εµπορικές επιχειρήσεις 

 

- Αναγνώριση αµοιβής διαχείρισης εκχωρηµένων απαιτήσεων 

59.43 Υποχρεώσεις σε εκχωρητές απαιτήσεων 

                                            74.20 Προµήθειες factoring 

 

- Είσπραξη εκχωρηµένης απαίτησης 

38.00 Ταµείο 

                              20.51 Απαιτήσεις 

 

- Εκκαθάριση εκχώρησης απαιτήσεων 

59.43 Υποχρεώσεις σε εκχωρητές απαιτήσεων 

                                       20.30.00 Χορηγήσεις σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                                       38.07 Καταθέσεις όψεως 

 

         

7.4.2 Leasing (Χρηµατοδοτική Μίσθωση) 

 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) είναι µια σύγχρονη µέθοδος 

µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική 

χρήση. Κάθε επιχείρηση βιοµηχανική, βιοτεχνική, εµπορική, κατασκευαστική, 

τουριστική, γεωργική, µεταφορών, υπηρεσιών κ.λπ., ανεξάρτητα από νοµική µορφή 

και µέγεθος, καθώς και κάθε επαγγελµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή τη 

µορφή χρηµατοδότησης. 

Συγκεκριµένα, η επιχείρηση ή ο επαγγελµατίας επιλέγει τον εξοπλισµό ή το 

ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον 

εξοπλισµό αυτό από τον προµηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη 

συνέχεια ενοικιάζει τον µεν εξοπλισµό για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε 

ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου, ο 
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µισθωτής µπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισµός - ακίνητο), συνήθως έναντι 

συµβολικού τιµήµατος, είτε να ανανεώσει τη σύµβαση για ορισµένο χρόνο46. 

Αποτελεί δηλαδή, µια συµφωνία όπου ο εκµισθωτής (lessor) µεταβιβάζει στο 

µισθωτή (lessee), µε αντάλλαγµα µια πληρωµή ή µια πληρωµή ή µια σειρά 

πληρωµών, το δικαιώµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια 

συµφωνηµένη χρονική περίοδο. 

Παρά το γεγονός ότι από άποψη νοµική, τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν 

στην εταιρεία leasing, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που είναι σύµφητα µε την κατοχή 

τους έχουν µεταφερθεί στην ουσία στο µισθωτή , µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ως 

στοιχεία ενεργητικού στον Ισολογισµό του µισθωτή. Αντίθετα, στην εταιρεία leasing, 

το ποσό που εκταµιεύθηκε για την αγορά και την εν συνεχεία εκµίσθωση των 

περιουσιακών στοιχείων, εµφανίζεται στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων. 

Οι εταιρείες leasing ανήκουν στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και έργο τους 

εποµένως δεν η αγορά µηχανηµάτων, επίπλων κλπ., αλλά η χρηµατοδότηση της 

αγοράς των στοιχείων αυτών από τρίτους, έχοντας ως εξασφάλιση την κυριότητα των 

χρηµατοδοτούµενων στοιχείων µέχρι την αποπληρωµή τους. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι εργασίες leasing, σύµφωνα µε το 

ν.2076/1992, αρχικά διεξάγονταν µόνο από εταιρίες που είχαν ως αποκλειστικό 

σκοπό τις εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σύµφωνα, όµως, µε το ν. 3483/2006 οι 

εργασίες αυτές µπορούν πλέον µπορούν να διεξάγονται τόσο από χρηµατοδοτικά όσο 

και από πιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή και απο τράπεζες. Έτσι, οι εγγραφές που 

γίνονται για τον εκµισθωτή έχουν ένα επιπλέον λόγο να συντάσσονται µε βάση το 

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών και όχι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο47. 

Στο αρχικό στάδιο της µίσθωσης υπάρχουν κάποια έξοδα, τα οποία 

ονοµάζονται αρχικά άµεσα έξοδα µίσθωσης, και σκοπό έχουν να προετοιµάσουν το 

έδαφος για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης συναλλαγής. Τέτοια έξοδα είναι πχ. τα 

έξοδα ελέγχου τίτλων και εκτίµησης των ακινήτων, τα µεταφορικά, τα έξοδα 

συµβολαιογράφων, τα έξοδα ασφάλισης κλπ. 

Τα έξοδα αυτά για τον εκµισθωτή αυξάνουν το ποσό µε το οποίο γίνεται η 

αναγνώριση της απαίτησης, διαµορφώνοντας έτσι ένα µικρότερο επιτόκιο, το οποίο 

εφαρµόζεται άµεσα για τον εκτοκισµό του συνολικού ποσού που θα διαµορφωθεί. 

                                                 
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Factoring (Finance) 
47
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 279-280 
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∆εν θεωρούνται αρχικά άµεσα έξοδα µίσθωσης για τον εκµισθωτή, τα ποσά τα οποία 

δαπανώνται από τα τµήµατα πωλήσεων και µαρκετινγκ (IAS 17.38). 

Αποτίµηση µετά την αρχική αναγνώριση από την πλευρά του εκµισθωτή: τα 

ποσά που εισπράττονται ως µισθώµατα θα πρέπει να κατανέµονται σε έσοδα 

χρηµατοδότησης (πιστωτικοί τόκοι) και σε µείωση του ανεξόφλητου ποσού της 

απαίτησης. Οι τόκοι εκφράζουν την απόδοση του επενδεδυµένου κεφαλαίου και ο 

υπολογισµός τους πρέπει να γίνεται µε συνέπεια και λογική. 

Αρχική αναγνώριση 

Χ: Απαιτήσεις 

Π: Ταµείο 

Αναγνωρίζεται ως απαίτηση η καθαρή επένδυση στη µίσθωση 

Αποτίµηση µετά την αρχική ανγνώριση 

- Τα µισθώµατα που εισπράττονται κατανέµονται σε τόκους πιστωτικούς και σε 

µείωση των απαιτήσεων 

- Οι απαιτήσεις µειώνονται επίσης στις περιπτώσεις αποµειώσεων σύµφωνα µε το 

IAS 39. 

Λογιστικές εγγραφές 48 

- Σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

 

20.47 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

                                      38.06 Καταθέσεις όψεως 

- Είσπραξη µισθώµατος 

38.06 Καταθέσεις όψεως 

                              20.47 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

- Λογισµός τόκων  

20.47 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

                                        70.47 Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

  

                                                 
48 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 286 
 



 67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

 
 

Οι καταθέσεις αποτελούν ιστορικά τη βασική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις 

τράπεζες, πηγή που διακρίνεται από σταθερότητα και φθηνό κόστος άντλησης. 

 Συγκεκριµένα, η εργασία καταθέσεων χρηµάτων εξελίχθηκε σιγά-σιγά, από 

την απλή ανταλλαγή χρηµάτων των αρχαίων χρόνων. Στην αρχή τα χρήµατα 

καταθέτονταν σαν απλή παρακαταθήκη κι έπρεπε να επιστραφούν στον καταθέτη 

αυτούσια. Κατόπιν, όµως, ο τραπεζίτης είχε την υποχρέωση να επιστρέψει στον 

καταθέτη, όχι αυτούσια τα χρήµατα που κατατέθηκαν , αλλά απλώς το ισόποσό τους, 

αφού πια είχε καθιερωθεί ότι το χρήµα ήταν πράγµα «αντικατάστατο». Το γεγονός 

αυτό µετέτρεψε αυτόµατα την κατάθεση, σε δανεισµό προς τον τραπεζίτη, αφού είχε 

δικαίωµα πια να διαχειρίζεται κατά την κρίση του το ξένο χρήµα, µε την απλή 

υποχρέωση της ισόποσης επιστροφής του. Γι’ αυτό και ήταν δικαιολογηµένη η 

καταβολή στον καταθέτη τόκου, σαν αποζηµίωση για την εκµετάλλευση των 

χρηµάτων του. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατάθεση είναι η σύµβαση µε την οποία κάποιο 

πρόσωπο (ο καταθέτης) παραχωρεί προσωρινά στην τράπεζα αγοραστική δύναµη 

προς χρήση (µε την ευρεία έννοια) και συγχρόνως προς εξασφάλιση της ονοµαστικής 

της αξίας. 

Με βάση την οικονοµική της λειτουργία, ως κατάθεση θα µπορούσε να 

οριστεί η αποδοχή εκ µέρους των τραπεζών, χρηµάτων από το κοινό, µε όρους , που 

είτε καθορίζονται εκ των προτέρων από τις τράπεζες, είτε αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης µεταξύ καταθέτη και τράπεζας. Μεταξύ των όρων περιλαµβάνεται 

ο χρόνος απόδοσης των χρηµάτων, αν η κατάθεση είναι έντοκη ή άτοκη και στην 

περίπτωση της εντόκου, το επιτόκιο µε το οποίο θα γίνεται ο εκτοκισµός του 

κεφαλαίου
49. 

 Οι καταθέσεις παρακολουθούνται στην οµάδα 5 µαζί µε τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της τράπεζας, δηλαδή, τις  υποχρεώσεις εκείνες των οποίων η 

προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. 

 

                                                 
49 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 385 
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8.1 Τα είδη των καταθέσεων 

 

Η διάκριση που έχει επικρατήσει να γίνεται στις καταθέσεις, είναι ανάλογα µε 

τη χρονική τους διάρκεια. Οι καταθέσεις λοιπόν διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

• Καταθέσεις όψεως 

Κύρια χαρακτηριστικά των καταθέσεων όψεως είναι ότι αναλαµβάνονται 

οποτεδήποτε, ανάλογα µε την επιθυµία του καταθέτη και ότι οι αναλήψεις 

µπορεί να γίνουν και µε επιταγές. 

Λόγω της δυνατότητας ανάληψης µε επιταγές, οι λογαριασµοί καταθέσεων 

όψεως χρησιµοποιούνται κυρίως από τις επιχειρήσεις, οι οποίες µε τον τρόπο 

αυτό πραγµατοποιούν τις πάσης φύσεως πληρωµές τους, αποφεύγοντας να 

διατηρούν ταµείο που αποτελεί κίνδυνο για κλοπές, υπεξαιρέσεις κλπ αλλά 

και προκαλεί κόστος στην όλη του διαχείριση. 

Παράλληλα, επιταγές που λαµβάνουν από τους πελάτες τους τις καταθέτουν 

σε πίστωση του λογαριασµού των καταθέσεων όψεως. 

Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, κάνοντας ένα βήµα παρακάτω, έδωσαν τη 

δυνατότητα, κυρίως στις επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες να µετατρέπουν  το 

λογαριασµό σε χρεωστικό, οπότε ο ίδιος ο λογαριασµός µπορεί να λειτουργεί 

ταυτόχρονα και ως λογαριασµός χορήγησης, γεγονός που οπλίζει το 

λογαριασµό µε πολλά πλεονεκτήµατα και παρέχει µεγάλη ευελιξία στους 

κατόχους του. 

Οι καταθέσεις όψεως ήταν αρχικά άτοκες, αλλά, κάτω από την πίεση του 

ανταγωνισµού, ένα µεγάλο µέρος κατέστη έντοκο, το επιτόκιο δε που 

συµφωνείται αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ καταθέτη και 

τράπεζας. 

• Καταθέσεις ταµιευτηρίου 

Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου έχουν έντονο αποταµιευτικό χαρακτήρα και 

αποτελούν τον κορµό της καταθετικής βάσης. Προτιµούνται από τις ευρείες, 

κυρίως, λαϊκές µάζες, οι οποίες και µεταφέρουν εκεί όλες τους τις 

αποταµιεύσεις. 
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Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου αναλµβάνονται οποτεδήποτε και είναι συνήθως 

έντοκες. Καταθέσεις ταµιευτηρίου µπορούν να ανοίξουν µόνο φυσικά 

πρόσωπα. 

• Καταθέσεις προθεσµίας 

Κύριο χαρακτηριστικό των καταθέσεων προθεσµίας είναι ότι, η κατάθεση 

τους διαρκεί ορισµένο χρονιµό διάστηµα και ανάληψη πριν τη λήψη του 

χρονικού αυτού διαστήµατος δεν είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή. 

Αν  πελάτης ζητήσει την ανάληψη των χρηµάτων του πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας κατάθεσης, υφίσταται συνήθως µια επιβάρυνση, που εκφράζεται 

µε µείωση του συµφωνηθέντος επιτοκίου. 

Τέλος, οι καταθέσεις διακρίνονται και  σε δύο άλλες κατηγορίες: 

• Καταθέσεις σε ευρώ 

• Καταθέσεις σε συνάλλαγµα50 

 

 

8.2 Λογιστική των καταθέσεων  

 

Οι καταθέσεις εντάσσονται στα χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως αυτά 

ορίζονται απο IAS 32, γιατί για µεν το πιστωτικό ίδρυµα που δέχεται την κατάθεση 

αποτελούν χρηµατοοικονοµικό στοιχείο υποχρεώσεων, για δε τον ιδιώτη ή την 

επιχείρηση που κάνει την κατάθεση αποτελούν χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού. 

Οι καταθέσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, εκτός και εάν το 

πιστωτικό ίδρυµα ορίσει ότι για κάποια κατηγορία καταθέσεων η αποτίµηση θα 

γίνεται στην εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα. 

Το Κλαδικό Λογιστικό Τραπεζικό Σύστηµα,όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω, παρακαλουθεί τις καταθέσεις στην οµάδα 5, και συγκεκριµένα µε 

τέσσερις πρωτοβάθµιους λογαριασµούς τους 50,51,52 και 53. 

Τα λογιστικά θέµατα που µπορούν να προκύψουν στις καταθέσεις, 

εντοπίζονται µεθοδολογικά, στις ακόλουθες φάσεις που µπορεί να διέλθει µια 

κατάθεση
51: 

                                                 
50
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 387-388 
  



 70 

• Φάση ανοίγµατος του λογαριασµού 
 

38.00 Ταµείο 

                                    51.00 Καταθέσεις ταµιευτηρίου απλές 
 

                                                                             
• Φάση των αναλήψεων από το λογαριασµό 
 
51.00 Καταθέσεις ταµιευτηρίου απλές 

                                         
                                         38.00 Ταµείο  

 
 

• Φάση του εκτοκισµού 

65.01 Τόκοι ταµιευτηρίου 
                                                 51.00 Καταθέσεις ταµιευτηρίου απλές 

 
 

• Φάση του κλεισίµατος του λογαριασµού 
 
51.00 Καταθέσεις ταµιευτηρίου απλές 
 

                                             38.00 Ταµείο     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
51
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 390-391 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα επεξεργάζεται δεδοµένα και λογιστικά 

γεγονότα, µε σκοπό να εξάγει πληροφορίες που είναι χρήσιµες στους διοικούντες και 

στελέχη, προκειµένου να προγραµµατίσουν, να κατευθύνουν και να ελέγξουν την 

πορεία εργασιών µιας επιχείρησης. Οι πληροφορίες είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές 

στο επενδυτικό κοινό, τους αναλυτές και συµβούλους που πρόκειται να λάβουν, να 

υποδείξουν ή να βοηθήσουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, που έχουν σχέση µε 

την αγορά , διακράτηση ή πώληση των µετοχών µιας εταιρίας. Ένας άλλος ευρύς 

κύκλος προσώπων που ενδιαφέρεται να έχει πληροφορίες για τη χρηµατοοικονοµική 

θέση και τα αποτελέσµατα µιας επιχείρησης, περιλαµβάνει τους ίδιους τους 

εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τα συνδικάτα, διάφορες κρατικές και λοιπές 

υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Οικονοµικών, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή 

Κεφαλαιοαγοράς, το Χρηµατιστήριο. 

Η λογιστική, εποµένως, συσσωρεύει, αναλύει, προσδιορίζει ποσοτικά, 

ταξινοµεί και συνοψίζει τα άπειρα σε αριθµό και πολυσύνθετα στη φύση τους 

λογιστικά γεγονότα που αφορούν τη λειτουργία µιας επιχείρησης, των οποίων 

συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία αποκαλύπτει στους ενδιαφεροµένους µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις, που αποτελούν το τελικό προϊόν της λογιστικής 

διαδικασίας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που είναι υποχρεωµένες να συντάσουν και να  

δηµοσιεύουν όλες οι επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και των τραπεζών, 

σύµφωνα µε το IAS 1 , είναι: ο Ισολογισµός, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, 

η Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, η Κατάσταση Ταµειακών Ροών και οι 

Γνωστοποιήσεις(Σηµειώσεις-Notes).  

Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι στις τράπεζες, λόγω της φύσεως των 

εργασιών που ασκούν και της γενικότερης σηµασίας που έχουν στο σύνολο της 

οικονοµίας µιας χώρας, οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσονται έχουν 

διαφορετική δοµή και περιλαµβάνουν πλήθος πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση µε 

αυτές των υπολοίπων επιχειρήσεων. Ειδική αναφορά για την κάθε µία κατάσταση 

ξεχωριστά γίνεται στη συνέχεια. 
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9.1 Τα Συστατικά και η ∆οµή των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Καταρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το IAS 1 « Παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων» είναι αυτό που καθορίζει το περιεχόµενο, τη δοµή, τις αρχές σύνταξης 

και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι οικονοµικές καταστάσεις που θα µας 

απασχολήσουν είναι: ο Ισολογισµός, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, η 

Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, η Κατάσταση Ταµειακών Ροών και οι 

Γνωστοποιήσεις(Σηµειώσεις-Notes). Πιο αναλυτικά: 

 

1. Ισολογισµός: Ο ισολογισµός παρουσιάζει σε µία συγκεκριµένη στιγµή την 

οικονοµική κατάσταση της τραπεζικής επιχείρησης, δηλαδή τα στοιχεία του 

ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια αυτής. Αποτελεί µια στατική 

οικονοµική κατάσταση, ένα φωτογραφικό στιγµιότυπο εκφρασµένο σε λογιστικούς 

όρους, που δείχνει τη χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης σε µια δεδοµένη 

στιγµή. Στην ουσία αυτό που κάνει, είναι να εµφανίζει τα στοιχεία του ενεργητικού 

και παθητικού κατά οµοειδείς κατηγορίες και κατά σειρά ρευστότητας, δηλαδή από 

πλευράς ενεργητικού πρώτα το Ταµείο και τα διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα, 

µετά τα χρεόγραφα, οι χορηγήσεις κλπ. και  από πλευράς παθητικού πρώτα τις 

υποχρεώσεις σε τράπεζες, τις καταθέσεις κλπ..Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 

ονοµασία ισολογισµός πηγάζει από το γεγονός ότι το ενεργητικό είναι παντα 

ισοζυγισµένο µε το παθητικό σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση, η οποία αποτελεί 

το βάθρο της διγραφικής λογιστικής: 

Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση 

 

2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης: Παρουσιάζει τις κύριες πηγές εσόδων 

(τόκοι, προµήθειες κλπ) και εξόδων (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, γενικά έξοδα 

κλπ). Αποτελεί ,δηλαδή, µια δυναµική οικονοµική κατάσταση, η οποία εκφράζει τη 

ροή των εσόδων και των εξόδων της χρήσεως µιας επιχείρησης, καταλήγοντας στο 

απότελεσµα της χρήσης. Είναι µια ιδιαίτερης σηµασίας κατάσταση, καθώς τα 

συνοψισµένα και ταξινοµηµένα πληροφοριακά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν 

είναι χρήσιµα για την εκτίµηση: 
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� της επιτυχίας της διοίκησης της επιχείρησης στη συγκεκριµένη χρήση. Το 

αποτέλεσµα είναι ο πιο σηµαντικός δείκτης της επιτυχίας της διοίκησης 

� της αξίας της επιχείρησης, γιατί από την ανάλυση των κερδών που 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση σε οργανικά-τακτικά και ανόργανα-έκτακτα είναι 

δυνατό να εκτιµηθούν τα µελλοντικά λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης και 

συνεπώς και η αξία της. 

� της δυνατότητας επιστροφής στους µετόχους του κεφαλαίου που επένδυσαν 

στην επιχείρηση 

� της έκτασης που τα κεφάλαια της επιχείρησης απασχολούνται στις 

λειτουργικές ανάγκες αυτής 

  

3. Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης: αποτυπώνει µε σωστό τρόπο τις 

αιτίες που επέδρασαν, θετικά ή αρνητικά, στη διαµόρφωση της καθαρής θέσης σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο.Οι λόγοι µεταβολής της καθαρής θέσης µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

• Επίδραση από µεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές (changes 

in accounting policies) και διορθώσεις λαθών προηγούµενων ετών: σύµφωνα 

µε το IAS 8 αν µια επιχείρηση µεταβάλλει κάποια λογιστική πρακτική που 

ακολουθεί (πχ απόσβεση των παγίων µε τη σταθερή αντί µε τη φθίνουσα 

µέθοδο) ή προβεί σε διόρθωση λάθους που συνέβη τα προηγούµενα έτη, (πχ. 

λάθος υπολογισµός αποτελέσµατος οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου) η 

επίδραση από την αλλαγή της πρακτικής ή τη διόρθωση του λάθους, θα πρέπει 

να γίνει αναδροµικά και να επηρεάσει το υπόλοιπο έναρξης του λογαριασµού 

«υπόλοιπο εις νέο» της τρέχουσας ή της προηγούµενης χρήσης, ανάλογα αν η 

µεταβολή ή το λάθος αφορούν την προηγούµενη ή την πριν από αυτή χρήσεις, 

αντίστοιχα. 

• Επίδραση από κέρδη και ζηµίες, τα οποία επηρεάζουν απευθείας την καθαρή 

θέση; τα κέρδη και οι ζηµίες που υπολογίζονται σε µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο, επηρεάζουν συνήθως τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης περιόδου 

και στην συνέχεια την καθαρή θέση. Στα πρότυπα όµως αναφέρονται 

συγκεκριµένες περιπτώσεις που τα κέρδη και οι ζηµίες δεν µεταφέρονται 

πρώτα στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως αλλά απευθείας στην καθαρή 

θέση. 
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• Επίδραση από το αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) της εξεταζόµενης περιόδου: 

στο αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο φόρος 

εισοδήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα πρότυπα, ο φόρος 

ειδοδήµατος αποτελεί εταιρικό βάρος (έξοδο). 

• Επίδραση από πάσης φύσεως δοσοληψίες µε τους µετόχους: οι 

σηµαντικότερες από αυτές είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών από τους µετόχους, η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών στους µετόχους, η καταβολή µερίσµατος, η αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση µιας άλλης 

εταιρείας, η εξάσκηση από στελέχη stock options, η αγορά ιδίων µετοχών 

(treasury stock), η πώληση ιδίων µετοχών (treasury stock)52. 

 

4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών(Cash flow statement): Οι καταστάσεις 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης προϋποθέτουν την εφαρµογή της 

µεθόδου των δεδουλευµένων , σύµφωνα µε την οποία στα έσοδα και στα έξοδα κάθε 

χρήσεως εγγράφονται τα ποσά που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη χρήση, άσχετα 

µε το πότε θα εισπραχθούν τα έσοδα ή θα πληρωθούν τα έξοδα. Ο ταµειακός 

χαρακτήρας δηλαδή των εσόδων και εξόδων δεν παίζει κανένα ρόλο στη διαµόρφωση 

των ετήσιων αποτελεσµάτων. Κύριο µέληµα εκείνων που υπολογίζουν τα έσοδα και 

τα έξοδα, είναι να τα κατανείµουν ακριβοδίκαια σε κάθε χρήση, αδιαφορώντας για 

τον τρόπο µε τον οποίο διακανονίζονται οι σχετικές πράξεις (µετρητοίς, επί πιστώσει, 

µε συναλλαγµατικές κλπ). Έτσι, από τη µια µεριά έχει γίνει σωστός υπολογισµός των 

αποτελεσµάτων, λείπει όµως η ταµειακή διάσταση των πραγµάτων, που η συµβολή 

της στην οµαλή και γενικά απρόσκοπτη λειτουργία του επιχειρηµατικού κυκλώµατος 

έχει τεράστια σηµασία. Εδώ έρχεται να δώσει λύση η Κατάσταση ταµειακών ροώv, 

από την οποία αντλούνται χρήσιµες πληροφορίες για τις ταµειακές ροές που 

προκαλούνται από τις κύριες κατηγορίες δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Οι 

καταστάσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να εκτιµήσει την 

ικανότητα µίας επιχείρησης στη δηµιουργία χρηµατοροών, ικανών να καλύψουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που αντιµετωπίζει53. 

                                                 
52 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 522-523  
53 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 527 
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5. Γνωστοποιήσεις- Σηµειώσεις (Notes): Οι πληροφορίες που περιέχονται στις 

παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις συνίστανται αποκλειστικά από αριθµητικά 

δεδοµένα, είναι δηλαδή ποσοτικής φύσεως και µόνο, και αδυνατούν να δώσουν έτσι 

πληροφορίες και επεξηγήσεις που είναι χρήσιµες στους χρήστες και οι οποίες 

µπορούν να δοθούν µε τη µορφή της αφήγησης. Οι Σηµειώσεις, δηλαδή, 

περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από τα ∆.Λ.Π. πληροφορίες που δεν 

παρουσιάζονται στην όψη του Ισολογισµού, της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Χρήσης, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών και της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, και έτσι αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτών.  Συγκεκριµένα, σε 

αυτή την οικονοµική κατάσταση γνωστοποιούνται ή δηλώνονται κατά περίπτωση ή 

κατά σειρά τα εξής: 

• ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε όλα τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και τις αντίστοιχες διερµηνείες 

• οι ακολουθούµενες από την επιχείρηση λογιστικές πρακτικές (accounting 

policies) 

• επιπρόσθετες πληροφορίες από εκείνες που εµφανίζονται στα προηγούµενα 

τµήµατα των οικονοµικών καταστάσεων54 

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα είδη των οικονοµικών καταστάσεων που 

είναι υποχρεωµένη να συντάσσει µία οικονοµική µονάδα, συµπεριλαµβανοµένου και 

των τραπεζικών επιχειρήσεων, εξαρτώνται από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των 

συµµετοχών που έχει.  Συγκεκριµένα: 

1. Εταιρίες µε συµµετοχές σε θυγατρικές συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές 

κατατάστασεις.Η µητρική, βέβαια,  είναι υποχρεωµένη από την ελληνική νοµοθεσία 

να συντάσσει, επίσης, ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις . 

2. Εταιρίες µε συµµετοχές µόνο σε συγγενείς εταιρείες, που δεν τις έχουν 

χαρακτηρίσει ως κατεχόµενες προς πώληση, συντάσουν οικονοµικές καταστάσεις 

στις οποίες αποτιµούν τις συµµετοχές τους µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

3. Εταιρίες µε συµµετοχές µόνο σε κοινοπραξίες, που δεν τις έχουν χαρακτηρίσει ως 

κατεχόµενες προς πώληση, συντάσουν οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες είτε 

                                                 
54
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 529 
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ενοποιούν τις συµµετοχές τους µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ή τις 

αποτιµούν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.   

  

Υποδείγµατα των παραπάνω οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο 

Κεφάλαιο 11 και αφορούν τον Όµιλο της Alpha Bank (χρήση 2008). 

 

9.2 Οι Αρχές Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Σύµφωνα µε το IAS 1, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να 

ακολουθούνται οι ακόλουθες λογιστικές αρχές και µέθοδοι: 

• Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας: κατά την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση πρέπει να προβαίνει 

κάθε φορά σε εκτίµηση για τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη 

δραστηρίοτητά της, προκειµένου να πραγµατοποιήσει τους βραχυπρόθεσµους 

και µακροπρόθεσµους στόχους που έχει θέσει. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

πρέπει κατ’ αρχήν να συντάσσονται µε δεδοµένη τη συνέχεια της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εκτός αν η ∆ιοίκηση προτίθεται είτε να 

προβεί σε ρευστοποίηση της επιχείρησης, είτε να παύσει τις εµπορικές της 

δραστηριότητες. Εάν η διοίκηση διαπιστώσει πράγµατι ότι υπάρχουν σοβαρές 

αµφιβολίες για τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά 

της, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται και να εξηγούνται οι λόγοι που οδηγούν 

σε αυτή τη διαπίστωση. Η διαπίστωση αυτή βεβαίως επιβάλλει και κάτι πολύ 

σηµαντικότερο, την αποδοχή δηλαδή άλλου τρόπου αποτίµησης των 

στοιχείων ενεργητικού, αφού η επιχείρηση δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως 

ζώσα πραγµατικότητα, αλλά θεωρείται ως δεδοµένη η διακοπή της 

επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Η αποτίµηση στην περίπτωση αυτή, των 

στοιχείων του ενεργητικού, γίνεται στην καθαρή ρευστοποίησιµη αξία τους. 

• Η µέθοδος των δεδουλευµένων: σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, σε κάθε χρήση 

θα πρέπει να υπολογίζεται αναλογία των εσόδων και εξόδων που την 

αφορούν, άσχετα µε το πότε θα εισπραχθούν τα έσοδα ή θα πληρωθούν τα 

έξοδα, κάτι βεβαίως που έχει να κάνει µε τον ταµειακό χαρακτήρα των 

συναλλαγών και µόνο. Στενά συνδεδεµένοι µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων 
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είναι οι µεταβατικοί λογαριασµοί, που χρησιµοποιούνται σε πολύ µεγάλη 

κλίµακα από τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. 

• Η αρχή της συνέπειας στην παρουσίαση: η οµαδοποίηση και παρουσίαση 

των λογαριασµών στις οικονοµικές καταστάσεις , πρέπει να διατηρείται η ίδια 

από χρόνο σε χρόνο, γεγονός που διευκολύνει τη µελέτη και ανάλυση των 

αριθµών. 

• Η αρχή της σηµαντικότητας: σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα σηµαντικά 

µεγέθη σε έναν Ισολογισµό θα πρέπει να εµφανίζονται χωριστά. Για το πότε 

ένα µέγεθος είναι σηµαντικό, κρίνεται µε το εάν η παρουσίασή του είναι 

ικανή να µεταβάλλει ή γενικότερα να επηρεάσει τις αποφάσεις των επενδυτών 

ή του ευρύτερου κοινού. 

• Η αρχή του µη συµψηφισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και 

εσόδων και εξόδων: σύµφωνα µε την αρχή αυτή, δεν επιτρέπεται, κατ’ 

αρχήν, ο συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και εσόδων και 

εξόδων, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από άλλο ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο. Αν για παράδειγµα έχει δώσει σε έναν πελάτη της δάνειο 

και ο ίδιος πελάτης τηρεί στην τράπεζα και λογαριασµό καταθέσεων, δεν 

επιτρέπεται , κατ’ αρχήν, ο συµψηφισµός της απαίτησης από το δάνειο µε την 

υποχρέωση από την κατάθεση. Επισης, δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός των 

πιστωτικών τόκων από το δάνειο µε τους χρεωστικούς τόκους από την 

κατάθεση. Επιτρέπεται, όµως, ο συµψηφισµός εσόδων και εξόδων όταν τα 

έσοδα και τα έξοδα αφορούν την ίδια ή παρεµφερείς πράξεις και τα σχετικά 

ποσά δεν είναι σηµαντικά και όταν πρόκειται για κέρδη ή ζηµίες από σύνολο 

οµοειδών συναλλαγών, όπως για παράδειγµα από χρεωστικές και πιστωτικές 

συναλλαγµατικές διαφορές, που προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς. 

• Η αρχή της παράθεσης συγκριτικών πληροφοριών: σύµφωνα µε την αρχή 

αυτή, σε κάθε αριθµητικό δεδοµένο που εµφανίζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, θα πρέπει να παρουσιάζεται και το αντίστοιχο αριθµητικό 

δεδοµένο του παρελθόντος έτους, εκτός εάν κάποιο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο επιβάλλει ή επιτρέπει το αντίθετο. Η παράθεση συγκρτικών 

πληροφοριών µπορεί να γίνει όχι µόνο µε αριθµούς, αλλά και µε αφηγηµατικό 

τρόπο αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις περιστάσεις, για την καλύτερη 
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κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.Αν έχει γίνει διαφορετική 

εµφάνιση ενός κονδυλίου στην τρέχουσα περίοδο θα πρέπει, για σκοπούς 

συγκρίσεως, να γίνει αντίστοιχη µεταβολή στα µεγέθη του παρελθόντος έτους. 

Αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει, τότε θα πρέπει η επιχείρηση να 

γνωστοποιήσει τους λόγους που δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η µεταβολή, 

καθώς και τη φύση της µεταβολής αυτής55. 

 

9.3 ∆ηµοσίευση  Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις είναι 

τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες και  ετήσιες. Συγκεκριµένα, οι ετήσιες συντάσονται στο 

τέλος της διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 

έτους. 

Ως προς το χρόνο δηµοσίευσής τους, για να επιτελέσουν µε επιτυχία το σκοπό 

τους, να βοηθήσουν δηλαδή τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να 

δηµοσιεύονται έγκαιρα.Όσο πιο έγκαιρα δηµοσιεύονται, τόσο µεγαλύτερη είναι για 

τους χρήστες η αξία και η δύναµη της πληροφορίας. Συγκεκριµένα, οι τριµηνιαίαες 

και εξαµηνιαίες πρέπει να δηµοσιεύονται εντός διµήνου και οι ετήσεις είκοσι 

τουλάχιστον  ηµέρες πριν τη σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων.    

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το IAS 1, µε σκοπό την παροχή των 

απαραίτητων «στοιχείων ταυτότητας» των καταστάσεων αυτών και το διαχωρισµό 

τους από άλλου είδους πληροφοριακές καταστάσεις, που ενδεχόµενα δηµοσιεύονται 

ταυτόχρονα (πχ. ετήσιο δελτίο), επιβάλλει να γίνονται ορισµένες γνωστοποιήσεις στο 

εµπρόσθιο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.  

Έτσι, θα πρέπει να αναγράφεται ή να διευκρινίζεται κατά περίπτωση: 

• κάθε συστατικό µέρος των οικονοµικών καταστάσεων  

• η επωνυµία της επιχείρησης που συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις 

• αν οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη µητέρα εταιρεία και µόνο ή τον 

όµιλο του οποίο ηγείται 

• η ηµεροµηνία που συντάχθηκε ο Ισολογισµός ή η περίοδος στην οποία 

πραγµατοποίηθηκαν τα αποτελέσµατα 

                                                 
55 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 530-531 
 



 79 

• το νόµισµα αναφοράς 

• το βαθµό ακρίβειας µε τον οποίο έχει γίνει προσέγγιση των αριθµών56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 534-535 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Στη σηµερινή εποχή οι τραπεζικές εργασίες χαρακτηρίζονται από ένα τεράστιο 

πλήθος πολύπλοκων συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα κάθε µέρα. Χιλιάδες πελάτες, 

εκατοντάδες καταστήµατα, πολυµορφία γεγονότων και πλήθος νοµισµάτων, που 

λαµβάνουν µέρος στις συναλλαγές, συνθέτουν την εικόνα της πολυπλοκότητας της 

τραπεζικής επιχείρησης. 

Προκειµένου η τραπεζική επιχείρηση να µπορέσει να ανταποκριθεί στις 

παραπάνω απαιτήσεις , έχει οργανώσει κατάλληλα, όπως θα δούµε και παρακάτω, το 

λογιστικό πληροφοριακό της σύστηµα.  

 

10.1  Λογιστικά Συστήµατα Τραπεζών 

 

Υπάρχουν δύο είδη λογιστικών συστηµάτων: 

Α) το συγκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα: σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό η  

τράπεζα είναι έτσι οργανωµένη, ώστε όλοι οι λογαριασµοί της να παρακολουθούνται 

από ένα και µόνο λογιστήριο. 

Β) το αποκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα: σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, η 

τράπεζα διαθέτει τόσα λογιστήρια  όσα είναι και τα καταστήµατα. Κάθε κατάστηµα 

δηλαδή της τράπεζας διαθέτει ένα αυτόνοµο λογιστήριο, το οποίο έχει το δικό του 

ηµερολόγιο, τα δικά του καθολικά και λοιπά απαραίτητα λογιστικά βιβλία, εξάγει δε 

το δικό του αποτέλεσµα που µαζί µε το αποτέλεσµα των λοιπών καταστηµάτων, 

συνθέτει το τελικό αποτέλεσµα της τράπεζας.  

Κάθε τράπεζα χωριστά µπορεί να αποφασίσει ποιο λογιστικό σύστηµα την 

εξυπηρετεί καλύτερα αφού λάβει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες και τις 

ιδιαιτερότητες που έχει. 

Το αποκεντρωτικό σύστηµα είναι αυτό που υιοθετεί  ρητά και το Κλαδικό 

Λογιστκό Σχέδιο Τραπεζών. Το πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος είναι ότι 

παρέχει αναλυτικά στοιχεία δραστηριότητας για κάθε µονάδα, τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των επιδόσεων των καταστηµάτων. Οι 

πληροφορίες όµως αυτές, θα µπορούσαν κάλλιστα να αντληθούν από µία κατάλληλη 
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οργάνωση των πληροφοριών και έτσι, το πλεονέκτηµα που φαινόταν να διαθέτει το 

αποκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα, αδυνατίζει αρκετά. Αντίθετα, το σύστηµα αυτό 

εµφανίζει σοβαρές αδυναµίες, όπως µεγάλο πλήθος λογαριασµών, πολύ µεγαλύτερο 

αριθµό λογιστικών εγγράφων, επιβάρυνση των µηχανογραφικών συστηµάτων και της 

µνήµης των υπολογιστών, µεγαλύτερη απασχόληση προσωπικού. 

Όσον αφορά το συγκεντρωτικό σύστηµα, αυτό έρχεται να απαλείψει όλα τα 

παραπάνω µειονεκτήµατα και έχοντας καλύτερη οργανωτική βάση, είναι αυτό που 

ακολουθούν και οι περισσότερες σύγχρονες τράπεζες. 

Βέβαια, για τους λογαριασµούς συναλλάγµατος, το Τραπεζικό Λογιστικό 

Σχέδιο τάσσεται ανοικτά υπέρ της µεθόδου της αυτοτελούς λογιστικής για κάθε ξένο 

νόµισµα. Η µέθοδος αυτή είναι άρτια επιστηµονικώς και ενδείκνυται απόλυτα σε 

περιβάλλον που είναι πλήρως µηχανογραφηµένο, όπως είναι αυτό που λειτουργεί, το 

σύνολο σχεδόν, των τραπεζών στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά, όµως, το λογαριασµό της συναλλαγµατικής θέσης, αυτός µπορεί 

να τηρείται εκεί που γίνεται κάθε φορά η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου, 

πράγµα που είναι και το σύνηθες, µπορεί όµως να παρακολουθείται και σε κάθε 

Κατάστηµα χωριστά. Αποφασιστικός παράγοντας που θα συµβάλλει στη λήψη 

απόφασης είναι η άντληση αναλυτικών στοιχείων για τις αγοραπωλησίες 

συναλλαγµατος, ιδιαίτερα δε τα αποτελέσµατα από συναλλαγµατικές διαφορές κάθε 

Καταστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η κάθε τράπεζα χωριστά αναλαµβάνει την 

ευθύνη της επιλογής της. 

 

10.2 Λογαριασµοί Καταστηµάτων και Λογαριασµοί ∆ιοίκησης 

 

Όταν µια τράπεζα ακολουθεί αποκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα, γεννάται το 

ερώτηµα για το που τηρούνται ορισµένοι λογαριασµοί του λογιστικού σχεδίου, όπως 

για παράδειγµα ο λογαριασµός « µετοχικό κεφάλαιο», «τακτικό αποθεµατικό» , αφού 

τέτοιοι λογαριασµοί δεν είναι δυνατόν να τηρούνται σε περισσότερα από ένα 

λογιστήρια. Για την παρακολούθηση των λογαριασµών αυτών, λειτουργεί σε όλες τις 

τράπεζες, µε αποκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα, ένα επιπλέον λογιστήριο από εκείνα 

που λειτουργούν στα καταστήµατα, που αποκαλείται συνήθως «Κεντρικό 

Λογιστήριο» ή «Λογιστήριο ∆ιοίκησης» Η διαφορά µεταξύ αυτού του λογιστηρίου 

και των λογιστηρίων των Καταστηµάτων είναι ότι στα µεν λογιστήρια των 
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Καταστηµάτων παρακολουθούνται οι λογαριασµοί πελατείας (καταθέσεων, 

χορηγήσεων) , στο δε Λογιστήριο ∆ιοίκησης οι λογαριασµοί κεντρικής τήρησης. 

Στο Λογιστήριο ∆ιοίκησης εκτός από του λογαριασµούς καθαρής θέσης, 

ενδείκνυται να τηρούνται και κάποιοι άλλοι λογαριασµοί. Αυτοί είναι οι παρακάτω: 

1. Λογαριασµοί ανταποκριτών εξωτερικού 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι, εφόσον η διαχείριση των λογαριασµών των 

ανταποκριτών γίνεται από µία και µόνο Κεντρική Υπηρεσία, αυτή που διαχειρίζεται 

τα πάσης φύσεως διαθέσιµα της τράπεζας σε ευρώ και σε συνάλλαγµα, το σωστό 

είναι να τηρείται µόνο ένας λογαριασµός σε κάθε ανταποκριτή. Συγκερκιµένα, οι 

λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να τηρείται ένας λογαριασµός για κάθε 

ανταποκρίτρια τράπεζα  από το Λογιστήριο ∆ιοίκησης είναι οι ακόλουθοι:α) οι 

λογαριασµοί αυτοί είναι συνήθως τοκοφόροι  και το επιτόκιο κλιµακώνεται ανάλογα 

µε το ύψος της κατάθεσής µας, έτσι αν διασπούσαµε την κατάθεσή µας σε τόσα µέρη 

όσος είναι και ο αριθµός των καταστηµάτων µας, το πλέον πιθανόν είναι να πάρουµε 

λιγότερους τόκους απ΄ότι αν καταθέταµε ολόκληρο το ποσό σε έναν λογαριασµό.β) 

όσο περισσότερους λογαριασµούς ανοίξουµε µε έναν ανταποκριτή τόσο αυξάνεται 

και το κόστος διαχείρισής τους. 

2. Λογαριασµοί Παγίων 

Οι λογαριασµοί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας είναι µία άλλη 

περίπτωση λογαριασµών, των οποίων η παρακολούθηση και ο έλεγχος ενδείκνυται να 

γίνεται κεντρικά. Οι σπουδαιότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι: α) η µελέτη, ανέγερση, 

επέκταση, διαρρύθµιση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

καταστηµάτων των τραπεζών είναι έργα που αναλαµβάνουν ειδικές Κεντρικές 

Υπηρεσίες των τραπεζών, που διαθέτουν οργάνωση, γνώσεις και πείρα για το σκοπό 

αυτό, β) στην περίπτωση της ανάθεσης των έργων σε εργολάβους, απαιτείται 

πολύµηνη, ενδεχόµενα δε και πολύχρονη, παρακολούθηση των λογαριασµών των 

εργολάβων και υπεργολάβων, όπως ο λογαροασµός παρακρατήσεως φόρου 

εισοδήµατος, ο κύριος λογαριασµός απόδοσης, γ) η καταχώρηση των σχετικών 

πράξεων επί των παγίων στους σωστούς λογαριασµούς, η διενέργεια των τακτικών 

αποσβέσεων, ο υπολογισµός του λογιστικού αποτελέσµατος, σε περίπτωση 

πωλήσεως κλπ απαιτούν καλη λογιστική οργάνωση, που θα είχε ως συνέπεια να 

προκληθεί τεράστιο κόστος, αν κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει σε ένα πλήθος 

λογιστηρίων, όσος και ο αριθµός των Καταστηµάτων. 
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Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν µια τράπεζα διαθέτει καταστήµατα στο 

εξωτερικό, η παρακολούθηση των παγίων πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, 

από τα ίδια τα καταστήµατα, δεδοµένου ότι για τις φορολογικές αρχές των χωρών 

που δραστηριοποιούνται, τα καταστήµατα αυτά θεωρούνται αυτοτελείς φορολογικές 

οντότητες και πρέπει εποµένως να υπολογίζουν µε ακρίβεια το αποτέλεσµά τους, το 

οποίο φυσικά πρέπει να περιλαµβάνει και τις αποσβέσεις των παγίων. 

3. Λογαριασµοί χρεογράφων 

Το σύνολο των χρεογράφων που κατέχουν σήµερα οι τράπεζες, αντιπροσωπεύουν 

σηµαντικό ποσοστό του ενεργητικού τους. Στα χρεόγραφα συµπεριλαµβάνονται τόσο 

οι τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (έντοκα, οµόλογα), όσο και οι τίτλοι µεταβλητού 

εισοδήµατος (µετοχές, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, συµµετοχές), άσχετα αν µέρος 

από αυτούς ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο που θα κρατηθεί µέχρι τη λήξη και άλλοι στο 

εµπορικό χαρτοφυλάκιο ή αν είναι σε ευρώ ή σε συνάλλαγµα. 

Η αγορά, ο διαχωρισµός σε χαρτοφυλάκια, η πώληση, γενικά η παρακολούθηση και 

ιδιαίτερα η αποτίµηση των χρεογράφων αυτών έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, απαιτούν 

πολύ µεγάλη εξειδίκευση και για το λόγο αυτό όλα τα σχετικά µε τα χρεόγραφα 

θέµατα παρακολουθούνται από ειδικές προς τούτο Κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες 

τηρούν ταυτόχρονα και τους σχετικούς λογαριασµούς57. 

4. Λογαριασµός δοσοληψιών µε την Κεντρική Τράπεζα58 

Η Τράπεζα Ελλάδος είναι αυτή που ασκεί στην Ελλάδα την εποπτεία του τραπεζικού 

συστήµατος και γενικά όλες τις εξουσίες, καθήκοντα και αρµοδιότητες, που ανήκουν 

σε µια κεντρική τράπεζα που λειτουργεί στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε 

εµπορική τράπεζα, τηρεί στην Τράπεζα Ελλάδος ένας λογαριασµό nostro, ο οποίος 

είναι ένας δυναµικός λογαριασµός που δέχεται καθηµερινά δεκάδες ή εκατοντάδες 

χρεωπιστώσεων και για το λόγο αυτό ο λογαριασµός αυτός χαρακτηρίζεται ως 

ανοικτός (τρεχούµενος) λογαριασµός. Από τη φύση του ο λογαριασµός αυτός είναι 

στοιχείο ενεργητικού για τις εµπορικές τράπεζες και στοιχείο υποχρεώσεων για την 

Τραάπεζα Ελλάδος, που όµως λόγω της δυναµικότητας που τον διακρίνει επιτρέπεται 

να µετατρέπεται, µέσα σε συγκεκριµένα όρια, σε λογαριασµό υποχρεώσεων 

(υπεραναλήψεων) για µια εµπορική τράπεζα και για λογαριασµό ενεργητικού για την 

                                                 
57 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 498-500 
58 Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 
∆ιπλογραφία, σελ 429 
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Τράπεζα Ελλάδος. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που παρακολουθεί αυτός ο 

λογαριασµός αφορούν: 

• Απ΄ευθείας συναλλαγές µιας εµπορικής τράπεζας µε την Τράπεζα Ελλάδος 

• Συναλλεγές µιας εµπορικής τράπεζας στην Ελλάδα µε άλλη εµπορική τράπεζα 

που λειτουργεί επίσης στην Ελλάδα 

• Συναλλαγές µιας εµπορικής τράπεζας µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

• Συναλλαγές µιας εµπορικής τράπεζας στην Ελλάδα µε άλλες εµπορικές 

τράπεζες που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Λογαριασµός Νοµισµατικής ∆έσµευσης59 

Ένα από τα µέσα άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής είναι η υποχρέση όλων των 

εµπορικών τραπεζών, να τηρούν στην κεντρική τράπεζα λογαριασµό nostro 

υποχρεωτικών καταθέσεων, που υπολογίζονται σε ποσοστό επί του ύψους ορισµένων 

στοιχείων του παθητικού τους. Από 1 Ιανουαρίου 2001 και εφεξής, οι υποχρεωτικές 

καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, 

διέπονται από τις γενικές διατάξεις των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Για την παρακολούθηση των υποχρεωτικών καταθέσεων, το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών προβλέπει το λογαριασµό 37.00 «Έντοκη υποχρεωτική 

κατάθεση επί των καταθέσεων». Η λογιστική εγγραφή που γίνεται είναι η ακόλουθη: 

37.00 Έντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων 

                      38.06.00 Τράπεζα Ελλάδος/ τρεχούµενος λογαριασµός 

 

 

 10.3 Λογιστήριο ∆οσοληψιών ∆ικτύου 

 

 Το Λογιστήριο ∆οσοληψιών ∆ικτύου, αποτελεί ένα ιδιαίτερο λογιστήριο που 

παρακολουθεί ιδιαίτερες κατηγορίες συναλλαγών µεταξύ των µονάδων της 

τραπεζικής επιχείρησης και είναι απαραίτητο στην περίπτωση του αποκεντρωµένου 

λογιστικού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα, για πρόληψη ατασθαλιών µεταξύ των καταστηµάτων, 

διαχερίζεται λογιστικά τις συναλλαγές που απαιτούν την κίνηση λογαριασµών που 

ανήκουν σε άλλη λογιστική οντότητα,   

                                                 
59
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 432 
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 Παράδειγµα µιας τέτοιας  συναλλαγής έχουµε όταν κάποιος πελάτης που 

τηρεί λογαριασµό καταθέσεων σε ένα Κατάστηµα της Αθήνας, αποσύρει χρήµατα 

από το λογαριασµό αυτό από ένα  Κατάστηµα  της Θεσσαλονίκης. 

  Η συναλλαγή αυτή παρακολουθείται από µια ειδική κατηγορία λογαριασµών 

που ονοµάζονται λογαριασµοί συνδέσµου καταστηµάτων ή λογαριασµοί 

δοσοληπτικοί, παρουσιάζονται µε τον κωδικό 48 στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

Τραπεζών, το υπόλοιπο τους πρέπει να είναι πάντα µηδέν και δεν εµφανίζονται ποτέ 

στον ισολογισµό της τράπεζας 

 Στο παραπάνω παράδειγµα, οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν είναι οι 

ακόλουθες: 

Κατάστηµα Αθήνας: 

48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός / Λογιστήριο ∆.∆. 

                                              38.00 Ταµείο 

Κατάστηµα Θεσσαλονίκης: 

51.00 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 

                                   48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός / Λογιστήριο ∆.∆. 

Λογιστήριο ∆οσοληψιών ∆ικτύου: 

48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός/ Κατάστηµα Θεσσαλονίκης 

                              48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός / Κατάστηµα Αθηνών 

 Το Λογιστήριο ∆οσοληψιών ∆ικτύου παρακαλουθεί, επίσης, και τη διακίνηση 

των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των διαφόρων µονάδων της τράπεζας, καθώς 

είναι δύσκολο να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία (µετρητά, 

οµόλογα, συναλλαγµατικές κλπ) από τη στιγµή που φεύγουν από µια λογιστική 

οντότητα και µέρχι να παραληφθούν από µια άλλή λογιστική οντότητα.  

  Σίγουρα, δεν ανήκουν στην αποστέλλουσα λογιστική οντότητα, αφού έχουν 

ήδη φύγει από αυτήν και ταξιδεύουν προς άλλη λογιστική οντότητα, η οποία όµως 

δεν τα έχει παραλάβει ακόµη και εποµένως ούτε και σε αυτήν ανήκουν. Γ’αυτό και 

ονοµάζονται καθ’ οδόν κινήσεις. 

 Ένα πράδειγµα µιας τέτοιας συναλλαγής είναι η αποστολή χρηµάτων από ένα 

Κατάστηµα της Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό  Κατάστηµα της Αθήνας. Οι εγγραφές 

που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

- Εγγραφές κατά την αποστολή των χρηµάτων: 

  Κατάστηµα Θεσσαλονίκης 
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48.00 ∆οσοληπτκός Λογαριασµός / Λογιστήριο ∆.∆. 

                                           38.00 Ταµείο 

  

 Λογιστήριο ∆.∆. 

38.02 Χρηµατοαποστολές / Κεντρικό Κατάστηµα 

                                48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός/ Κατάστηµα Θεσσαλονίκης 

 

- Εγγραφές κατά την παραλαβή των χρηµάτων: 

Κεντρικό Κατάστηµα: 

38.00 Ταµείο 

                            48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός / Λογιστήριο ∆.∆. 

Λογιστήριο ∆.∆. 

48.00 ∆οσοληπτικός Λογαριασµός/ Κεντρικό Κατάστηµα 

                          38.02 Χρηµατοαποστολές/ Κεντρικό Κατάστηµα 

  

  

10.4 Λοιποί Λογαριασµοί  

 

10.4.1 Οι λογαριασµοί 57.00 «Επιταγές πληρωτέες» και 57.10 «Εντολές 

πληρωτέες»60 

 

Καθηµερινά οι τράπεζες εκδίδουν , κατ’ εντολή των πελατών τους, τραπεζικές 

επιταγές και εντολές, σε ευρώ και συνάλλαγµα, εισπράττοντας από τους πελάτες το 

αντίστοιχο τίµηµα 

Οι εντολές ή οι επιταγές απευθύνονται σε Καταστήµατα της ίδιας τράπεζας. 

Στην περίπτωση αυτή θα γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές: 

- Κατά την έκδοση της εντολής ή επιταγής 

38.00 Ταµείο ή λογαριασµός καταθέσεων 

                                          57.00 Επιταγές πληρωτέες ή 

                                          57.10 Εντολές πληρωτέες 

                                                 
60
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 434-435 
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- κατά την εξόφληση της εντολής ή της επιταγής 

57.00 Επιταγές πληρωτέες 

                                          57.10 Εντολές πληρωτέες ή 

                                           38.00 Ταµείο ή λογαριασµός καταθέσεων 

 

 

10.4.2 Εισερχόµενος και Εξερχόµενος Συµψηφισµός61 

 

Εισερχόµενος συµψηφισµός για µια τράπεζα, είναι οι τραπεζικές επιταγές εκδόσεώς 

της, καθώς και οι ιδιωτικές επιταγές που σύρονται σε χρέωση λογαριασµών 

καταθέσεων της τράπεζας και οι οποίες αγοράσθηκαν (εξοφλήθηκαν) από άλλες 

τράπεζες. Η όλη διαδικασία διενεργείται µέσω του ∆ιατραπεζικού Ηλεκτρονικού 

Συστήµατος Συµψηφισµού Επιταγών. Επίσης, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο 

εισερχόµενος συµψηφισµός αποτελεί µειωτικό στοιχείο των υποχρεώσεων. 

 Όσον αφορά τον εξερχόµενο συµψηφισµό, είναι οι επιταγές που αγόρασε το 

δίκτυο µιας τράπεζας και οι οποίες σύρονται σε χρέωση λογαριασµών που τηρούνται 

σε άλλες τράπεζες ή είναι τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδώσει άλλες τράπεζες. 

Αποτελεί στοιχείο ενεργητικού και µάλιστα της κατηγορίας των διαθεσίµων και 

παρακολουθείται από το λογαριασµό 38.20 «Επιταγές σε βάρος τραπεζών 

εσωτερικού»  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο εισερχόµενος συµψηφισµός 

για µια τράπεζα είναι εξερχόµενος συµψηφισµός για κάποια άλλη  τράπεζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61
Γεώργιος Κόντος (2007), Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring, Εκδόσεις 

∆ιπλογραφία, σελ 436-437 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK 

 

11.1 Γενικά στοιχεία της ALPHA BANK 

 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δηµιούργησε 

µια εµπορική επιχείρηση στην Καλαµάτα. 

Το 1918 το τραπεζικό τµήµα του οίκου “Ι. Φ. Κωστόπουλου” µετονοµάστηκε 

σε “Τράπεζα Καλαµών”.Το 1924 η έδρα της µεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η 

Τράπεζα ονοµάσθηκε σε  “Τραπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως”. Το 1947 η 

επωνυµία άλλαξε σε “Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως”, αργότερα το 1972 σε “Τράπεζα 

Πίστεως” και τέλος το Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

Η Τράπεζα γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και πέρα από 

την προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν 

ολοκληρωµένο Όµιλο παροχής οικονοµικών υπηρεσιών. 

  Το 1999 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των µετοχών της Ιονικής 

Τραπέζης και στις 11 Απριλίου 2000 εκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπεζικής 

µε απορρόφηση από την Apha Τράπεζα Πίστεως. 

Η νέα διευρυµένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονοµάζεται 

ALPHA BANK. Σήµερα, η ALPHA BANK είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες 

στην Ελλάδα, αριθµώντας 431 καταστήµατα. 

Οι δραστηριότητές της καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των οικονοµικών 

υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένης της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής 

µικροµεσαίων και  µεγάλων επιχειρήσεων, των πιστωτικών καρτών, της διαχερίσεως 

κεφαλαίων, της επενδυτικής τραπεζικής του private banking. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως 

για παράδειγµα : 

 το Alphaphone για τραπεζικές υπηρεσίες µε το τηλέφωνο,  

 το Alphaline για τραπεζικές συναλλαγές µε τον προσωπικό υπολογιστή,  

 το Alpha Web Banking για τραπεζικές συναλλαγές µέσω Internet,  

 και το Alpha Mobile Banking για τραπεζικές συναλλαγές µέσω κινητού 
τηλεφώνου.  
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Αναπτύσσει επίσης τις υπηρεσίες της και στον τοµέα της ναυτιλίας και 

δηµιουργεί νέους πολυδιάστατους λογαριασµούς καταθέσεων και σύγχρονους 

λογαριασµούς χορηγήσεων. 

Με τις εταιρίες του Οµίλου της καλύπτει το σύνολο του χρηµατοοικονοµικού 

τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες, όπως: 

 χρηµατοδοτικές, µε τις εταιρίες Alpha Leasing και ABC Factors  

 χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µε την Alpha Finance, την Alpha Finance U.S, 

την Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. και την Αναπτυξιακή ∆ιαχειρίσεως 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος  

 επενδύσεων, µε την Alpha Ventures και την Ιονική Συµµετοχών 

 παροχής υπηρεσιών, µε την Ευρυµάθεια 

 κτηµατικές, µε την Alpha Αστικά Ακίνητα  

 ξενοδοχειακές, µε την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. 

Επίσης, ο Όµιλος της ALPHA BANK δραστηριοποιείται στην εγχώρια αλλά 

και στη διεθνή τραπεζική αγορά, µε παρουσία στην Κύπρο (Alpha Bank Cyprus 

LTD), στη Ρουµανία (Alpha Bank Romania), στη Βουλγαρία (δίκτυο 120 

Καταστηµάτων), στη Σερβία (Alpha Bank Srbijia A.D.), στην Ουκρανία ( JSC Astra 

Bank), στην Αλβανία (δίκτυο 47 Καταστηµάτων), στην Π.Γ.∆.Μ. (Alpha Bank A.D. 

Skopje), και στη Μεγάλη Βρετανία62.  

 

 

11.2 Η Λογιστική Πλευρά της ALPHA BANK 

 

H ALPHA BANK, όπως και κάθε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, για τη 

λογιστική διαχείριση των εργασιών και λειτουργιών της, στηρίζεται στο Κλαδικό 

Λογιστίκο Σχέδιο Τραπεζών, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτηµα Α. Επίσης, θα 

πρέπει να αναφέρουµε ότι έχει εναρµονιστεί πλήρως µε τις επιταγές των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων,  όπως φαίνεται  και από τις οικονοµικές καταστάσεις που 

παραθέτονται στη συνέχεια. 

                                                 
62 www.alpha.gr 
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Όσον αφορά τη λογιστική της οργάνωση, πριν την ανάπτυξη του 

µηχανογραφικού της συστήµατος στήριζε τη λειτουργία της στο αποκεντρωτικό 

λογιστικό σύστηµα, όπου και κάθε κατάστηµα αποτελούσε µια ξεχωριστή λογιστική 

οντότητα. Όσο ,όµως, µεγάλωνε το δίκτυο των καταστηµάτων της το σύστηµα αυτό 

δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί και στις ολοένα αυξανόµενες  ανάγκες του δικτύου 

των καταστηµάτων της. Γ’ αυτό όπως και κάθε άλλη σύγχρονη τράπεζα στην Ελλάδα 

υιοθέτησε το συγκεντρωτικό λογιστικό σύστηµα, όπου όλες οι συναλλαγές, όλες οι 

διαδιακασίες, όλοι οι λογαριασµοί παρακολουθούνται από ένα Κεντρικό Λογιστήριο. 

Βέβαια, τα καταστήµατα έχουν πληροφόρηση για τα έσοδα και τα έξοδα τους, αλλά η 

παρακολούθηση των λογαριασµών ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Λογιστήριο.  

Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός ότι πρόκειται για όµιλο 

εταιριών, ο οποίος µάλιστα είναι ένας και  από τους µεγαλύτερους οµίλους του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα, που προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της επενδυτικής τραπεζικής των χρηµατιστηριακών εργασιών, 

του leasing , του factoring κλπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες διενεργούνται από εταιρίες 

του οµίλου, που αποτελούν αυτοτελείς µονάδες, αλλά όχι και ανεξάρτητες, αφού 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο όµιλος έχει υποχρεώση σύνταξης 

ενοποιηµένων οικονοµικών κατάστασεων. 

Στα προηγούµενα κεφάλαια θεωρούµε ότι έχει καλυφθεί µεγάλο µέρος 

θεµάτων από το ευρύ φάσµα της τραπεζικής λογιστικής, τα οποία βρίσκουν εφαρµογή 

και στην περίπτωση της ALPHA BANK, γ’αυτό και θεωρείται πλεονασµός να γίνει 

εκ νέου κάποια αναφορά.   

Ακολουθούν οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της ALPHA BANK 

χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 200863. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
63 www.capital.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Από 1 Ιανουαρίου έως 
  31.12.2008 31.12.2007 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 4.406.935 3.406.725 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα -2.608.333 -1.801.472 
Καθαρό έσοδο από τόκους 1.798.602 1.605.253 
     
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 505.039 507.651 
Προµήθειες έξοδα -40.625 -43.061 
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 464.414 464.590 
     
Έσοδα από µερίσµατα 2.591 2.254 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων -6.848 82.542 
Λοιπά έσοδα 79.944 81.432 
  75.687 166.228 
Σύνολο εσόδων 2.338.703 2.236.071 
     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -589.488 -526.935 
Γενικά διοικητικά έξοδα -495.623 -416.253 
Αποσβέσεις -88.949 -78.254 
Λοιπά έξοδα -4.256 -3.903 
Σύνολο εξόδων -1.178.316 -1.025.345 
     
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου -541.751 -226.683 
Αναλογία κερδών/ (ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες 6.997 1.220 
Κέρδη προ το φόρο εισοδήµατος 625.633 985.263 
Φόρος εισοδήµατος -112.186 -214.565 
Καθαρά κέρδη, µετά το φόρο εισοδήµατος από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 513.447 770.698 
Καθαρά κέρδη, µετά το φόρο εισοδήµατος, από διακοπτόµενες δραστηριότητες  80.388 
Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος 513.447 851.086 
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε:    
Μετόχους της Τραπέζης 512.067 850.035 
Τρίτους 1.380 1.051 
     
Καθαρά κέρδη ανά µετοχή    
Από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες    
Βασικά (€ ανά µετοχή) 1,26 2,1 
Προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 1,26 2,09 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες    
Βασικά (€ ανά µετοχή) 1,26 1,9 
Προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 1,26 1,89 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2008 31.12.2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 3.450.947 3.263.612 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 2.829.970 3.509.696 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων    

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 81.135 266.047 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 485.026 383.432 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 50.704.702 42.072.071 

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου    

∆ιαθέσιµα προς πώληση 752.526 3.156.901 

∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη 4.488.709   

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 59.260 5.320 

Επενδύσεις σε ακίνητα 66.875 73.560 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 1.254.240 1.173.275 

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 159.961 134.497 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 333.499 170.257 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 549.299 385.676 

  65.216.149 54.594.344 

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 53.805 89.945 

Σύνολο Ενεργητικού 65.269.954 54.684.289 

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 8.963.796 4.437.736 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 805.346 384.139 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 42.546.777 34.665.158 
Οµολογίες εκδόσεως µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές 
υποχρεώσεις 7.241.185 9.189.297 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 128.062 158.797 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 197.779 94.807 

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 42.762 42.019 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.350.287 1.323.554 

Προβλέψεις 53.263 95.935 

  61.329.257 50.391.442 

Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση  1.583 

Σύνολο Υποχρεώσεων 61.329.257 50.393.025 

     

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης    

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.931.590 1.602.809 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  184.033 

Αποθεµατικά 188.404 445.662 

Αποτελέσµατα εις νέον 969.815 1.138.195 

Ίδιες µετοχές -68.985 -188 

  3.020.824 3.370.511 
∆ικαιώµατα τρίτων 32.567 32.859 
Υβριδικά κεφάλαια 887.306 887.894 
Σύνολο Καθαρής Θέσεως 3.940.697 4.291.264 
Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 65.269.954 54.684.289 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2008 31.12.2007 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος 625.633 985.263 

Προσαρµογή κερδών προ φόρων για:    

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων 59.191 54.509 

Αποσβέσεις άϋλων παγίων 29.758 23.745 

Αποµειώσεις δανείων και προβλέψεις 614.490 237.398 

Λοιπές προσαρµογές 1.932 19.487 

(Κέρδη)/ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες 14.661 15.323 

(Κέρδη)/ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 43.338 53.487 

Αναλογία (κερδών)/ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις -6.996 -1.220 

  1.382.007 1.387.992 

Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες:    

Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων -186.744 240.602 

Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και παραγώγων Ενεργητικού 83.319 97.812 

∆ανείων και απαιτήσεων κατά πελατών -9.260.424 10.050.212 

Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού -162.254 13.071 

Καθαρή (αύξηση)/µείωση Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες:    

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα 4.520.683 -2.307.395 

Υποχρεώσεων από παράγωγα 421.206 159.563 

Υποχρεώσεων προς πελάτες 6.255.366 6.216.867 

Λοιπών Υποχρεώσεων -11.239 -33.841 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους 3.041.920 -4.978.511 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι -153.537 -126.471 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες 2.888.383 -5.104.982 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις -140.550 -22.387 

∆ιάθεση συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 1.840 20 

Εισπραχθέντα µερίσµατα 2.591 2.254 

Αγορές παγίων -225.253 -183.060 

Πωλήσεις παγίων 27.492 21.637 

Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα -2.394.454 4.451.770 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες -2.728.334 4.270.234 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Αύξηση καθαρής θέσεως από ενάσκηση δικαιωµάτων προαιρέσεως  42.118 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -2.204   

Πληρωθέντα µερίσµατα -361.094 -303.531 

(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών -122.140 11.466 

Έκδοση οµολογιακών δανείων 100.000 677.038 

Αποπληρωµή οµολογιακών δανείων -410.965 -526.956 

(Αγορές) πωλήσεις υβριδικών τίτλων -210 43.042 

Πληρωθέντα µερίσµατα υβριδικών τίτλων -58.575 -52.996 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -855.188 -109.819 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα -83.256 67 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -778.395 -944.500 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπτόµενες λειτουργικές δραστηριότητες    

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπτόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  160.700 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπτόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπτόµενες δραστηριότητες  160.700 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 3.792.031 4.575.831 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 3.013.636 3.792.031 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
έκδοση 
µετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Ίδιες 
µετοχές Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Υβριδικά 
κεφάλαια 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2007 1.591.286 127.961 349.121 686.018 -14.653 2.739.733 44.280 829.654 3.613.667 

Μεταβολές 
περιόδου 1.1-
31.12.2007                   

∆ιαφορά 
αποτίµησης των 
διαθεσίµων προς 
πώληση 
αξιογράφων     -38.613     -38.613     -38.613 

Μεταφορά στο 
αποτέλεσµα 
χρήσεως λόγω 
πωλήσεων 
διαθεσίµων προς 
πώληση 
αξιογράφων     123.054     123.054     123.054 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
µετατροπής 
οικονοµικών 
καταστάσεων 
θυγατρικών 
εξωτερικού     68     68     68 

Αποτέλεσµα που 
αναγνωρίσθηκε 
απευθείας στην 
Καθαρή Θέση     84.509     84.509     84.509 

Αποτέλεσµα 
χρήσεως µετά το 
φόρο εισοδήµατος       850.035   850.035 1.051   851.086 

Σύνολο 
αποτελέσµατος     84.509 850.035   934.544 1.051   935.595 

Αγορές/πωλήσεις 
και µεταβολή 
ποσοστών 
συµµετοχής σε 
θυγατρικές εταιρίες       -3.613   -3.613 -11.395   -15.008 

Αγορές/πωλήσεις 
ιδίων µετοχών και 
υβριδικών τίτλων       -18.197 14.465 -3.732   58.240 54.508 

Κατανοµή αρχικής 
αποτίµησης 
δικαιωµάτων 
προαιρέσεως που 
έχουν χορηγηθεί 
στο προσωπικό     19.487     19.487     19.487 

Ενάσκηση 
δικαιωµάτων 
προαιρέσεως που 
είχαν χορηγηθεί 
στο προσωπικό   25.477 -25.477             
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Έκδοση νέων 
µετοχών λόγω 
ενασκήσεως 
δικαιωµάτων 
προαιρέσεως 11.523 30.595       42.118     42.118 

∆ιανοµή 
µερισµάτων 
στους κοινούς 
µετόχους και 
στους µετόχους 
µειοψηφίας       -304.421   -304.421 -1.077   -305.498 

Πληρωµή 
µερισµάτων 
στους κατόχους 
υβριδικών τίτλων       -52.996   -52.996     -52.996 

Μεταφορά 
αποθεµατικών     -36.827 36.827           

Σχηµατισµός 
αποθεµατικών     54.849 -54.849           

Λοιπά       -609   -609     -609 

Υπόλοιπο 
31.12.2007 1.602.809 184.033 445.662 1.138.195 -188 3.370.511 32.859 887.894 4.291.264 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
έκδοση 
µετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Ίδιες 
µετοχές Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Υβριδικά 
κεφάλαια 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως 

Υπόλοιπο 
1.1.2008 1.602.809 184.033 445.662 1.138.195 -188 3.370.511 32.859 887.894 4.291.264 

Μεταβολές 
περιόδου 1.1-
31.12.2008                   

∆ιαφορά 
αποτίµησης των 
διαθεσίµων προς 
πώληση 
αξιογράφων     -205.653     -205.653     -205.653 

Μεταφορά στο 
αποτέλεσµα 
χρήσεως λόγω 
πωλήσεων 
διαθεσίµων προς 
πώληση 
αξιογράφων     33.655     33.655     33.655 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
µετατροπής 
οικονοµικών 
καταστάσεων 
θυγατρικών 
εξωτερικού     -132.924     -132.924     -132.924 

Αποτέλεσµα που 
αναγνωρίσθηκε 
απευθείας στην 
Καθαρή Θέση     -304.922     -304.922     -304.922 

Αποτέλεσµα 
χρήσεως µετά το 
φόρο 
εισοδήµατος       512.067   512.067 1.380   513.447 
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Σύνολο 
αποτελέσµατος     -304.922 512.067   207.145 1.380   208.525 
Αύξηση 
µετοχικού 
κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση 
διαφοράς υπέρ 
το άρτιο και 
αποτελεσµάτων 
εις νέον 328.781 -184.033   -144.748           

Έξοδα αυξήσεως 
κεφαλαίου       -2.204   -2.204     -2.204 
Αγορές/πωλήσεις 
και µεταβολή 
ποσοστών 
συµµετοχής σε 
θυγατρικές 
εταιρίες       -5.270   -5.270 -1.140   6.410 
Αγορές/πωλήσεις 
και ιδίων 
µετοχών και 
υβριδικών τίτλων       -57.789 -68.797 -126.586   -588 -127.174 
∆ιανοµή 
µερισµάτων 
στους κοινούς 
µετόχους και 
στους µετόχους 
µειοψηφίας       -362.199   -362.199 -532   -362.731 
Πληρωµή 
µερισµάτων 
στους κατόχους 
υβριδικών τίτλων       -58.575   -58.575     -58.575 

Σχηµατισµός 
αποθεµατικών     47.664 -47.664           

Λοιπά       -1.998   -1.998     -1.998 

Υπόλοιπο 
31.12.2008 1.931.590   188.404 969.815 -68.985 3.020.824 32.567 887.306 3.940.697 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

Αναπόσπαστο µέρος των παραπάνω οικονοµικών καταστάσεων αποτελούν οι 

Σηµειώσεις, ένα αντιπροσωπευτικό κοµµάτι των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 

1.1 Βάση παρουσίασης 

Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 1.1 – 

31.12.2008, και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του 

Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 
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β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία 

Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: 

• Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 

• Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

• Επενδύσεις και αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αναναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους 

σηµειώσεις. 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τις εταιρίες του Οµίλου για τη 

λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που,υπό τις 

παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν 

υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που 

πραγµατοποιούνται. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος, για τη σύνταξη των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2008, είναι συνεπείς µε αυτές που 

περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε 

την 31.12.2007, αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και οι νέες ∆ιερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2008: 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» και του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» όσον αφορά την αναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού (Κανονισµός 1004/15.10.2008) 

Η εν λόγω τροποποίηση, που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2008, επιτρέπει, υπό 

προϋποθέσεις, την αναταξινόµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, σε 

κατηγορίες αποτίµησης, διαφορετικές από εκείνες που είχαν ταξινοµηθεί κατά την 

αρχική αναγνώρισή τους. Η ανωτέρω δυνατότητα µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά 

από την 1η Ιουλίου 2008. Ο Όµιλος έκανε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας και η 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της αναφέρεται στη σηµείωση 17. 
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• ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας 

επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου» (Κανονισµός 611/1.6.2007) 

Η υιοθέτησή της δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 14 «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

(Κανονισµός 1263/16.12.2008) 

Με τη διερµηνεία αυτή διευκρινίζεται πότε το πλεόνασµα ενός προγράµµατος 

καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους δύναται να αναγνωριστεί ως στοιχείο 

του ενεργητικού και σε ποιο βαθµό περιορίζεται από τυχόν υποχρεώσεις για τη 

χρηµατοδότηση παροχών που θα καταστούν δεδουλευµένες στο µέλλον. 

Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 

Εκτός των Προτύπων και ∆ιερµηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει υιοθετήσει τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες των οποίων η 

εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2008 και δεν έχουν 

εφαρµοστεί πρόωρα από τον Όµιλο. 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

(Κανονισµός 1358/21.11.2007) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009 

Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». 

Η υιοθέτησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή του από τον Όµιλο 

αναµένεται να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων του 

κατά τοµέα λειτουργίας. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 23 «Κόστος δανεισµού» 

(Κανονισµός 1260/10.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009 

Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 

23, σύµφωνα µε το οποίο δεν επιτρέπεται η άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα, 

του κόστους δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία 

απαιτείται σηµαντικός χρόνος µέχρις ότου τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή είναι 

διαθέσιµα να πωληθούν. Το κόστος αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί 

µέρος του κόστους κτήσεως των στοιχείων του ενεργητικού. 

Η υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 
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• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2 

«Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (Κανονισµός 

1261/16.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009 

Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2008, 

διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης των εν λόγω παροχών 

διακρίνονται σε: 

i. Προϋποθέσεις που καθορίζουν το αν η επιχείρηση είναι αποδέκτης των υπηρεσιών 

που παρέχονται και οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε: 

• προϋποθέσεις κατοχύρωσης που στηρίζονται αποκλειστικά στην παρέλευση του 

καθορισµένου χρόνου παροχής υπηρεσιών και 

• προϋποθέσεις που ταυτόχρονα επιβάλλουν την επίτευξη συγκεκριµένης απόδοσης. 

ii. Προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται µε τη λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση. 

Επιπλέον, για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθορίζονται διακριτοί κανόνες 

προσδιορισµού της εύλογης αξίας των παροχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής 

τους, καθώς και του λογιστικού χειρισµού στις περιπτώσεις µη επίτευξης των 

προϋποθέσεων που έχουν τεθεί. Η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρµογή της από τον Όµιλο, δεν αναµένεται να έχει ουσιώδεις 

επιπτώσεις στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων» (Κανονισµός 1274/17.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009 

Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του 

∆ΛΠ 1, του οποίου οι σηµαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 

i. Εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσµατος (comprehensive income), το 

οποίο πρέπει να παρουσιάζεται ως µία ξεχωριστή κατάσταση που θα συγκεντρώνει τα 

κονδύλια που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα της περιόδου και εκείνα που 

έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να 

συντάσσουν ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, στην περίπτωση όµως 

αυτή, τα αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα 

παρουσιάζονται σε πρόσθετη κατάσταση. 

ii . Η κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης θα περιλαµβάνει τα κονδύλια που 

αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε τους κατόχους στοιχείων 

της καθαρής τους θέσης. 
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iii. Στις περιπτώσεις που µία νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται αναδροµικά, καθώς και 

στις περιπτώσεις αναµορφώσεως κονδυλίων, τα συγκριτικά στοιχεία θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν τους ισολογισµούς του τέλους και της αρχής της προηγούµενης 

χρήσης. 

Η υιοθέτηση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή του από τον 

Όµιλο αναµένεται να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών 

του καταστάσεων. 

• Τροποποίηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 32 – «Χρηµατοοικονοµικά 

µέσα: Παρουσίαση» και 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

(Κανονισµός 53/21.1.2009) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009. 

Με την εφαρµογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία εκδόθηκε την 14η 

Φεβρουαρίου 2008, χρηµατοοικονοµικά µέσα, που περιέχουν για τον κάτοχό τους το 

δικαίωµα να ζητήσει από τον εκδότη την επαναγορά ή εξόφλησή τους, δύνανται υπό 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση του ορισµού της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης να κατατάσσονται στην καθαρή θέση του εκδότη. Αντίστοιχη εξαίρεση 

υπό προϋποθέσεις παρέχεται και στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών µέσων που ο 

κάτοχός τους δικαιούται αναλογικό µερίδιο από την καθαρή θέση του εκδότη, µόνο 

σε περίπτωση εκκαθαρίσεως. 

Με την εν λόγω τροποποίηση, απαιτούνται επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων.Ο Όµιλος εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η 

υιοθέτηση και η εφαρµογή της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ενοποιηµένες και 

Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» όσον αφορά το κόστος κτήσεως 

συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες (Κανονισµός 

69/23.1.2009). 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1.1.2009. 

Με την παρούσα τροποποίηση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο την 22 Μαΐου 2008, 

το κόστος κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε 

κοινοπραξίες, στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδύοντος, δεν θα 

επηρεάζεται από διανοµές κερδών που σχηµατίστηκαν πριν την ηµεροµηνία 

απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω διανοµές θα καταχωρούνται πλέον στα 
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αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης 

αλλαγές στο ∆ΛΠ 36 – «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού», 

στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την 

επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανοµής µερισµάτων στις 

επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.,και προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η 

διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίδονται εναλλακτικοί τρόποι 

προσδιορισµού του κόστους κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρίες και σε κοινοπραξίες, µε βάση την εύλογη αξία των συµµετοχών ή τη 

λογιστική αξία που αυτές είχαν µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. 

Η εφαρµογή της τροποποίησης θα επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές αρχές 

προσδιορισµού του κόστους κτήσεως των συµµετοχών του Οµίλου. 

• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών» (Κανονισµός 

1262/16.12.2008) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2008. 

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2007, διευκρινίζεται ο 

λογιστικός χειρισµός των προγραµµάτων επιβραβεύσεως που προσφέρουν οι 

επιχειρήσεις στους πελάτες τους ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του 

εσόδου παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία των πόντων 

επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες πρέπει να διακρίνεται από το τίµηµα 

της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν αυτοί 

εξαργυρώνονται. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για λογαριασµό 

τρίτων οι οποίοι χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης στους πελάτες της 

επιχείρησης, αυτά αναγνωρίζονται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους τρίτους. 

Η υιοθέτηση της διερµηνείας αυτής δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 70/23.1.2009) 

Στα πλαίσια του προγράµµατος ετησίων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε την 22η Μαϊου 2008, µη επείγουσες, αλλά 

απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η πλειοψηφία αυτών ισχύει για 

χρήσεις µε έναρξη από την 1.1.2009, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις, ορίζεται 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής. 
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Η υιοθέτηση των βελτιώσεων δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Επίσης, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα παρακάτω 

πρότυπα και ∆ιερµηνείες, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από τον Όµιλο. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 – «Ενοποιηµένες και 

Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Ισχύουν για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009. 

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιηµένα πρότυπα, τα οποία 

εκδόθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής: 

i. Στις περιπτώσεις µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής σε µια επιχείρηση, µε την 

οποία είτε αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης, που υπήρχε πριν 

τη µεταβολή του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέµεινε αντίστοιχα, πρέπει να 

αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

ii. ∆ίνεται η δυνατότητα αποτίµησης των δικαιωµάτων τρίτων, κατά την αρχική 

αναγνώριση στην εύλογη αξία τους. Επίσης, τα δικαιώµατα τρίτων θα απορροφούν 

πλέον το σύνολο των ζηµιών που τους αναλογεί. 

iii. Ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς µιας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και 

αποτιµάται στην εύλογη αξία. 

iv. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν πλέον 

συστατικό του συνολικού τιµήµατος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης. 

Επίσης, καθορίζεται, ρητά πλέον, ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά τη 

µεταβολή ποσοστών σε µια θυγατρική εταιρία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει 

έλεγχος, µεταξύ του τιµήµατος και της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό 

µεταβολής, καταχωρείται απευθείας στη καθαρή θέση. Ο Όµιλος εφαρµόζει ήδη την 

εν λόγω λογιστική πρακτική (σχετική σηµείωση 1.2). 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1 

«Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009 

Στις 27 Νοεµβρίου 2008 δηµοσιεύτηκε αναθεωρηµένη έκδοση του εν λόγω 

προτύπου, µε την οποία επήλθε αλλαγή στη δοµή του. Σκοπός της αλλαγής αυτής 

ήταν η βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχει το εν λόγω πρότυπο καθώς και η 
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διευκόλυνση της εφαρµογής µελλοντικών τροποποιήσεων. Η εν λόγω αναθεώρηση 

δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 « Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» όσον αφορά στοιχεία κατάλληλα προς 

αντιστάθµιση 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009. 

Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 31η Ιουλίου 2008, παρέχονται 

διευκρινήσεις όσον αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης. Συγκεκριµένα 

διευκρινίζεται ότι ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία σε µία αντιστάθµιση µεταβολών της 

εύλογης αξίας ή διακύµανσης των ταµειακών ροών, µπορούν να οριστούν: 

• Η µερική µεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, 

• Η µεταβολή των ταµειακών ροών που συµβατικά σχετίζονται µε τον πληθωρισµό 

(υπό προϋποθέσεις) 

• Η αύξηση ή η µείωση των ταµειακών ροών ή της εύλογης αξίας σε σχέση µε µία 

συγκεκριµένη τιµή αναφοράς (one-sided risk). 

Ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως των υπηρεσιών 

που απορρέουν από την κατασκευή δηµόσιων υποδοµών » 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2008 

Η διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 30.11.2006, διευκρινίζει θέµατα που 

αφορούν στην αναγνώριση και αποτίµηση στοιχείων που απορρέουν από τις 

συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως της εξυπηρέτησης των 

κατασκευών δηµόσιων υποδοµών. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις 

δραστηριότητες του Οµίλου. 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις κατασκευής ακίνητης περιουσίας» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009 

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008, αποσαφηνίζεται αν το 

έσοδο και τα σχετικά έξοδα επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή 

ακίνητης περιουσίας και συνάπτουν συµφωνίες µε αγοραστές πριν την ολοκλήρωση 

της κατασκευής, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (ως συµβάσεις κατασκευής 

έργων) ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 –Έσοδα (ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ως 

πώληση αγαθών). 
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Η υιοθέτηση της διερµηνείας αυτής δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις, διότι δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

• ∆ιερµηνεία 16 «Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.10.2008. 

Με τη διερµηνεία αυτή, που εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 2008, παρέχονται 

διευκρινήσεις σε ότι αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης του κινδύνου 

από την καθαρή επένδυση σε µονάδες του εξωτερικού, οι οποίες χρησιµοποιούν 

λειτουργικό νόµισµα διαφορετικό από εκείνο της µητρικής. 

Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµή µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009 

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2008, δίδονται οδηγίες 

για την αναγνώριση και τη µεταγενέστερη αποτίµηση της υποχρέωσης που προκύπτει 

από την απόφαση για διανοµή στους µετόχους στοιχείων ενεργητικού άλλων από 

µετρητά. Ο Όµιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

διερµηνείας στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009 

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009, διευκρινίζεται η 

λογιστική αντιµετώπιση συµφωνιών βάσει των οποίων η επιχείρηση στα πλαίσια της 

παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της, λαµβάνει από αυτούς κάποιο στοιχείο 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιήσει προκειµένου να 

εξυπηρετήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις προς αυτούς. Επίσης η διερµηνεία έχει 

εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες για 

να κατασκευάσει ή να αγοράσει κάποιο στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 

θα χρησιµοποιήσει όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω. 

Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

 

1.2 Αρχές ενοποιήσεως 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τη µητρική εταιρία 

ALPHA BANK, τις θυγατρικές της, τις συγγενείς και τις κοινοπραξίες. 

α. Θυγατρικές Εταιρίες 
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Είναι οι εταιρίες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άµεσα, ή έµµεσα µέσω άλλων 

θυγατρικών εταιριών. Η ύπαρξη ελέγχου εξετάζεται κυρίως µε βάση το ποσοστό 

συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού 

οργάνου των εταιριών. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της 

πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως, από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και 

παύουν να ενοποιούνται, κατά την ηµεροµηνία, που ο Όµιλος δεν ασκεί πλέον τον 

έλεγχο. 

Κατά την απόκτηση των θυγατρικών χρησιµοποιείται η µέθοδος εξαγοράς. Όταν το 

κόστος κτήσεως ξεπερνά την αναλογία επί της εύλογης αξίας των στοιχείων 

Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτάται, τότε η διαφορά 

θεωρείται υπεραξία, αναγνωρίζεται ως στοιχείο του Ενεργητικού και υπόκειται σε 

έλεγχο αποµειώσεως ετησίως. Εάν όµως είναι µικρότερο από την εύλογη αξία, η 

διαφορά αυτή αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Στις περιπτώσεις που το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε θυγατρικές εταιρίες 

µεταβάλλεται, λόγω αγοράς πρόσθετου ποσοστού, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ 

του καταβληθέντος τιµήµατος και της Καθαρής Θέσεως που εξαγοράζεται, 

καταχωρείται απευθείας στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον». 

Οι πωλήσεις ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες, από τις οποίες δεν 

προκύπτει απώλεια του ελέγχου που ασκεί ο Όµιλος στις εταιρίες αυτές, θεωρούνται 

ως συναλλαγές µεταξύ των µερών που συνθέτουν την Καθαρή Θέση του Οµίλου και 

τα τυχόν αποτελέσµατα που προκύπτουν, καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασµό 

«Αποτελέσµατα εις νέον». 

Εταιρίες ειδικού σκοπού ενοποιούνται όταν, κατά την εξέταση της σχέσεως που 

υφίσταται µεταξύ της Τραπέζης ή των θυγατρικών της εταιριών και της εταιρίας 

ειδικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πρώτες ελέγχουν άµεσα την εταιρία ειδικού σκοπού. 

Κατά την αξιολόγηση της σχέσης, εκτός από το ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό 

κεφάλαιο και τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού οργάνου της εταιρίας ειδικού 

σκοπού, λαµβάνονται επίσης υπόψη µια σειρά 

παραγόντων που αποδεικνύουν σχέση ελέγχου, όπως το αν: 

i. οι δραστηριότητες της εταιρίας ειδικού σκοπού εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

ανάγκες του Οµίλου, 

ii. υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποφάσεων µέσω των οποίων αποκτάται η 

πλειοψηφία των ωφελειών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας 

ειδικού σκοπού, 
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iii. υφίσταται δικαίωµα για τη λήψη της πλειοψηφίας των ωφελειών από τις 

δραστηριότητες της εταιρίας ειδικού σκοπού και συνεπώς µπορεί να υφίσταται 

έκθεση στους κινδύνους που είναι συνυφασµένοι µε τις δραστηριότητές της, και 

iv. η πλειοψηφία των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες τις εταιρίας 

ειδικού σκοπού παραµένει στον Όµιλο. 

Ο Όµιλος, µε βάση, είτε το ποσοστό συµµετοχής, είτε τα ανωτέρω κριτήρια, ελέγχει 

εταιρίες ειδικού σκοπού οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των 

διαδικασιών έκδοσης οµολογιακών δανείων, καθώς και για την τιτλοποίηση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Οι λογιστικές αρχές, που ακολουθούν οι θυγατρικές εταιρίες για τη σύνταξη των 

οικονοµικών τους καταστάσεων,αναπροσαρµόζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, για 

να εξασφαλιστεί συνέπεια µε τις αντίστοιχες αρχές του Οµίλου. 

β. Συγγενείς εταιρίες 

Είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο. 

Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκµαίρεται ότι υφίσταται, όταν η Τράπεζα 

κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, ποσοστό 20% έως 50% των µετοχών της 

εταιρίας. 

Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρίες αποτιµώνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

Η αναλογία του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών εταιριών, 

γνωστοποιείται ως ξεχωριστό στοιχείο στην ατάσταση του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. 

Οι λογιστικές αρχές, που ακολουθούν οι συγγενείς εταιρίες για την σύνταξη των 

οικονοµικών τους καταστάσεων,αναπροσαρµόζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, για 

να εξασφαλιστεί συνέπεια µε τις αντίστοιχες αρχές του Οµίλου. 

γ. Κοινοπραξίες 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 31, «κοινοπραξία είναι ένας συµβατικός διακανονισµός, µε 

τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβάνουν οικονοµική δραστηριότητα που 

υπόκειται σε από κοινού έλεγχο». 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου οι συµµετοχές σε 

κοινοπραξίες απεικονίζονται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως. 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται, εκτός 

και αν υποδηλώνουν αποµείωση ενός στοιχείου του Ενεργητικού, η οποία 

αναγνωρίζεται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό. 
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Λεπτοµερής καταγραφή όλων των θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών 

του Οµίλου, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σ’αυτές , γίνεται στη 

σηµείωση 40. 

 

1.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Με δεδοµένη την υφιστάµενη διοικητική δοµή και διάρθρωση των εργασιών του 

Οµίλου και το γεγονός ότι το σηµαντικότερο ποσοστό εσόδων του προέρχεται από 

δραστηριότητες στην Ελλάδα ο Όµιλος αποφάσισε: 

α. Την επιλογή των επιχειρηµατικών τοµέων, ως πρωτεύοντος τύπου παρουσίασης 

των πληροφοριών. Συγκεκριµένα 

αναλύονται οι εξής τοµείς εργασιών: 

● Λιανική Τραπεζική 

● Corporate Banking 

● Asset Management / Insurance 

● Investment Banking / Treasury 

● Ν.Α. Ευρώπη 

● Λοιπά 

β. Την κατανοµή των εργασιών του Οµίλου σε γεωγραφικούς τοµείς, που θα 

αποτελέσει τον δευτερεύοντα τύπο παρουσίασης, στις ακόλουθες γεωγραφικές 

περιοχές: 

● Ελλάδα 

● Λοιπές χώρες 

Αναλυτικά στοιχεία για την πληροφόρηση κατά επιχειρηµατικό και γεωγραφικό 

τοµέα αναφέρονται στη σηµείωση 41. 

 

1.4 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 

µονάδων εξωτερικού 

α. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα της χώρας, στην οποία έχει την έδρα 

της η µητρική εταιρία Alpha Bank (λειτουργικό νόµισµα). 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών του Οµίλου αποτιµώνται στο λειτουργικό νόµισµα κάθε µιας εταιρίας, το 

οποίο καθορίζεται µε κριτήριο το νόµισµα της χώρας στην οποία αυτή 
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δραστηριοποιείται ή µε βάση το νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται, κυρίως, οι 

συναλλαγές της. 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόµισµα της κάθε εταιρίας, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας 

των συναλλαγών. 

Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά 

στοιχεία σε ξένο νόµισµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε 

τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή 

ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε 

τις τιµές των ξένων νοµισµάτων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής 

αναγνώρισής τους, εκτός από τις κατηγορίες των µη νοµισµατικών στοιχείων που 

αποτιµώνται σε εύλογες αξίες. 

Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος των κερδών ή 

ζηµιών από τη µεταβολή της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή 

απευθείας σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης, ανάλογα µε την κατηγορία 

αποτίµησης του µη νοµισµατικού στοιχείου. 

β. Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων µονάδων εξωτερικού 

Η ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων των οικονοµικών µονάδων 

εξωτερικού, που το λειτουργικό τους νόµισµα είναι διαφορετικό από το νόµισµα 

παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, 

πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους κανόνες: 

i. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µετατρέπονται σε Ευρώ, µε 

βάση την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας συντάξεως κάθε οικονοµικής 

καταστάσεως. Τα συγκριτικά στοιχεία παρατίθενται όπως είχαν µετατραπεί σε Ευρώ 

κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. 

ii. Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα και έξοδα), µετατρέπονται σε 

Ευρώ µε βάση το µέσο όρο των ισοτιµιών που ίσχυσαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τους ανωτέρω κανόνες 

µετατροπής, καθώς και εκείνες που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που 

αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµικές µονάδες εξωτερικού, 

καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

µε την πώληση της οικονοµικής µονάδος. 
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1.5 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Για σκοπούς καταρτίσεως της ενοποιηµένης καταστάσεως ταµειακών ροών, στην 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 

α. Το ταµείο 

β. Οι µη δεσµευµένες καταθέσεις στις κεντρικές τράπεζες και 

γ. Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από τράπεζες. 

Ως βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις θεωρούνται αυτές που λήγουν εντός τριών µηνών 

από την ηµεροµηνία συντάξεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

1.6 Αρχές ταξινόµησης και αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού 

Αρχική αναγνώριση 

Ο Όµιλος, κατά την αρχική αναγνώριση, αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

Ενεργητικού στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης των 

αποτελεσµάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται µε τα έξοδα 

συναλλαγών και µειώνεται µε τα έσοδα και τις προµήθειες που σχετίζονται άµεσα µε 

την απόκτηση ή τη δηµιουργία τους. 

Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Ο Όµιλος για σκοπούς αποτίµησης διακρίνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

Ενεργητικού στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- ∆άνεια και απαιτήσεις 

- Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν τα εξής: 

α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή ο Όµιλος εντάσσει: 

i. τις χορηγήσεις προς πελάτες του 

ii. τα ποσά που καταβάλλει για την αγορά και τη µερική ή ολική κάλυψη 

οµολογιακών δανείων, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά 

iii. τις πάσης φύσεως απαιτήσεις έναντι πελατών του, Τραπεζών κ.λπ. 

Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος. 
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β) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Ενεργητικού 

για τα οποία υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα διακρατήσεως µέχρι τη λήξη τους. 

Ο Όµιλος, στην κατηγορία αυτή, έχει εντάξει οµόλογα και άλλους χρεωστικούς 

τίτλους µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως και καθορισµένες ή προσδιορίσιµες 

ταµειακές ροές. 

Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος. 

γ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία: 

i. Υπάρχει πρόθεση για την πώλησή τους σε βραχύ χρονικό διάστηµα, προκειµένου 

να αξιοποιηθούν βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της αγοράς (εµπορικό χαρτοφυλάκιο). 

Στην κατηγορία αυτή ο Όµιλος έχει εντάξει τα οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου µε σταθερό επιτόκιο, εκτός ορισµένων εκδόσεων για τις οποίες 

έχει ληφθεί διαφορετική απόφαση, καθώς επίσης και περιορισµένο αριθµό µετοχών. 

ii. Ο Όµιλος επιλέγει, κατά την αρχική αναγνώριση, να τα αποτιµήσει στην εύλογη 

αξία µε µεταφορά της εκάστοτε προκύπτουσας διαφοράς στα αποτελέσµατα. 

Η επιλογή αυτή µπορεί να γίνει: 

• όταν η ∆ιοίκηση του Οµίλου αξιολογεί και διαχειρίζεται τα εν λόγω 

χρηµατοοικονοµικά µέσα µε όρους εύλογης αξίας, είτε για σκοπούς διαχείρισης των 

κινδύνων, είτε ως µέρος µίας στρατηγικής επενδύσεων. 

• όταν η επιλογή αυτή εξαλείφει τυχόν λογιστική ασυµµετρία που προκύπτει από την 

αποτίµηση αυτών των χρηµατοοικονοµικών µέσων µε διαφορετικό τρόπο, (π.χ. στο 

αναπόσβεστο κόστος), σε σχέση µε χρηµατοοικονοµικά µέσα που σχετίζονται µε 

αυτά, (π.χ. παράγωγα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων). 

• όταν σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, ενσωµατώνονται παράγωγα τα οποία 

διαφοροποιούν ουσιωδώς τις ταµειακές τους ροές ή ο διαχωρισµός των παραγώγων 

αυτών από τα κύρια χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν απαγορεύεται. 

δ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν έχουν 

ενταχθεί σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 

Ο Όµιλος έχει εντάξει στην κατηγορία αυτή: 

i. Οµόλογα και χρεωστικούς τίτλους µεταβλητού επιτοκίου 
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ii. Ορισµένα οµόλογα σταθερού επιτοκίου εκδόσεως Ελληνικού ∆ηµοσίου, για τα 

οποία έχει ληφθεί συγκεκριµένη απόφαση και οµόλογα σταθερού επιτοκίου λοιπών 

εκδοτών 

iii. Μετοχές και 

iv. Τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στην εύλογη αξία. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία 

καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση µέχρι την πώληση ή αποµείωση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οπότε το συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµία που έχει 

αναγνωρισθεί στην Καθαρή Θέση, µεταφέρεται σε λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

Ο έλεγχος αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εντάσσονται σε αυτή 

την κατηγορία, διενεργείται σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών 

καταστάσεων. Αν µετά την ηµεροµηνία της αναγνώρισης της ζηµίας από αποµείωση 

λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών 

αποµείωσης, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα χρήσης, 

µόνο στην περίπτωση που αφορούν οµόλογα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους. 

Αντιθέτως δεν αναστρέφονται ζηµίες αποµείωσης στην περίπτωση των µετοχών και 

των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Σηµειώνεται ότι οι κανόνες αποτίµησης που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν 

εφαρµόζονται όταν τα χρηµατοοικονοµικά αυτά στοιχεία υπεισέρχονται σε σχέση 

αντισταθµίσεως. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται, οι αρχές που αναφέρονται 

στη σηµείωση 1.7. 

 

Αναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών 

Αναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, εκτός παραγώγων, σε 

διαφορετική κατηγορία αποτίµησης, µπορεί να γίνει µε τους ακόλουθους κανόνες: 

i. Μεταφορά από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο, στις κατηγορίες «δάνεια και 

απαιτήσεις», «επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη» ή « χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν σπάνιες 

οικονοµικές συνθήκες και τα στοιχεία αυτά δεν διακρατούνται πλέον µε σκοπό την 

πώληση ή επαναγορά τους στο άµεσο µέλλον. 

ii. Μεταφορά από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο, στις κατηγορίες «δάνεια και 

απαιτήσεις» ή «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» επιτρέπεται, 

εφόσον τα στοιχεία πληρούν τον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων και υπάρχει 

πρόθεση διακράτησής τους στο άµεσο µέλλον ή µέχρι τη λήξη τους. 
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iii. Μεταφορά από την κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων στην κατηγορία «δάνεια και απαιτήσεις» επιτρέπεται, εφόσον τα στοιχεία 

πληρούν τον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων καιυπάρχει πρόθεση διακράτησής 

τους στο άµεσο µέλλον ή µέχρι τη λήξη τους. 

iv. Μεταφορά από την κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων, στην κατηγορία «επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη» επιτρέπεται, 

εφόσον τα στοιχεία πληρούν τα σχετικά χαρακτηριστικά και υπάρχει πρόθεση και 

δυνατότητα διακρατήσεώς τους µέχρι τη λήξη. 

Μεταφορά από τις επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη σε άλλες κατηγορίες, 

δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρξει πώληση σηµαντικού ποσοστού αξιογράφων οπότε 

τα αξιόγραφα που απέµειναν υποχρεωτικά µεταφέρονται στα διαθέσιµα προς πώληση 

αξιόγραφα. Εφόσον συντρέξει η εν λόγω περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάταξη 

αξιογράφων στην κατηγορία των διακρατούµενων µέχρι τη λήξη για τουλάχιστον δύο 

έτη. 

Ο Όµιλος έκανε χρήση των επιτρεπόµενων αναταξινοµήσεων, των περιπτώσεων ii 

και iv ανωτέρω όπως περαιτέρω αναλύεται στις σηµείωσεις 17 και 18. 

∆ιακοπή αναγνώρισης 

Ο Όµιλος προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

Ενεργητικού όταν: 

• έχουν λήξει οι ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

• όταν µεταβιβάζει το συµβατικό δικαίωµα είσπραξης των ταµειακών ροών από τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και ταυτόχρονα µεταβιβάζει τους κινδύνους και τα 

οφέλη που απορρέουν από αυτά 

• όταν δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε 

και τα διαγράφει. 

Στην περίπτωση συναλλαγών που, παρά τη µεταβίβαση του συµβατικού δικαιώµατος 

για την είσπραξη των ταµειακών ροών από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά παραµένουν στον 

Όµιλο, δεν διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που 

εισπράττεται από τη µεταβίβαση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµική υποχρεώση. 

Οι λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται από τον Όµιλο σε ανάλογες συναλλαγές 

εξειδικεύονται περαιτέρω στις σηµειώσεις 1.20 και 1.21 

Στην περίπτωση συναλλαγών µε τις οποίες ο Όµιλος ούτε διατηρεί αλλά ούτε και 

µεταβιβάζει τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά 
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στοιχεία, αλλά διατηρεί έλεγχο επ’ αυτών, τότε αυτά εξακολουθούν να 

αναγνωρίζονται στο βαθµό της συνεχιζόµενης ανάµειξης του Οµίλου. Αν ο Όµιλος 

δεν διατηρεί τον έλεγχο των στοιχείων τότε διακόπτεται η αναγνώρισή τους και στη 

θέση τους αναγνωρίζονται διακριτά τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που 

δηµιουργούνται ή διατηρούνται κατά τη µεταβίβαση. Κατά την ηµεροµηνία 

συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρχαν ανάλογες συναλλαγές. 

 

1.7 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης 

Παράγωγα είναι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία στην έναρξή τους έχουν 

συνήθως µικρή ή µηδενική αξία, η οποία στη συνέχεια µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 

µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το οποίο συνδέονται 

(συνάλλαγµα, επιτόκια, δείκτη ή άλλη µεταβλητή). 

Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, αναγνωρίζεται ως στοιχείο του Ενεργητικού, 

ενώ αντίθετα, όταν αποκτά αρνητική αξία, αναγνωρίζεται ως στοιχείο των 

υποχρεώσεων. 

Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται είτε για σκοπούς αντιστάθµισης, είτε για σκοπούς 

εµπορικούς. 

Όλα τα παράγωγα ανεξάρτητα του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους. 

Στην περίπτωση που παράγωγα ενσωµατώνονται σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

π.χ. οµόλογα, δάνεια, καταθέσεις, δανειακές υποχρεώσεις κ.λπ., τα οποία δεν 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και ταυτόχρονα τα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα παράγωγα δεν 

είναι στενά συνδεδεµένα µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των κύριων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων στα οποία ενσωµατώνονται, τότε υποχρεωτικά 

διαχωρίζονται, αποτιµώνται στην εύλογη αξία και συµπεριλαµβάνονται στα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού ή υποχρεώσεων. 

Στις περιπτώσεις που παράγωγα ενσωµατώνονται σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η µεταβολή της εύλογης 

αξίας τους περιλαµβάνεται στη συνολική µεταβολή της εύλογης αξίας των εν λόγω 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και καταχωρείται στα αποτελέσµατα 

χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 
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Τα παράγωγα προϊόντα χρησιµοποιούνται στα πλαίσια διαχειρίσεως Ενεργητικού-

παθητικού και σύµφωνα πάντα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες δίδονται από 

την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO). 

Επιπλέον, ο Όµιλος χρησιµοποιεί τα παράγωγα για την αποκόµιση κερδών από 

βραχυχρόνιες µεταβολές της αγοράς και πάντα µέσα στα πλαίσια αναλήψεως 

κινδύνων που τίθενται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού-

Παθητικού (ALCO). 

Οι διαφορές αποτιµήσεως που προκύπτουν από τα ανωτέρω παράγωγα προϊόντα 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 

Όταν ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα για αντιστάθµιση, προβαίνει κατά την έναρξη 

σε επαρκή τεκµηρίωση της σχέσεως αντισταθµίσεως, καθώς και σε έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας της αντισταθµίσεως. Ο έλεγχος επαναλαµβάνεται σε κάθε 

ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιευκρινίζονται ιδιαίτερα τα εξής: 

α. Synthetic Swaps 

Η µητρική εταιρία (Alpha Bank), προκειµένου να αυξήσει την απόδοση των 

καταθέσεων σε επιλεγµένους πελάτες της, χρησιµοποιεί τον µηχανισµό των Synthetic 

Swaps. 

Μετατρέπει δηλαδή τις καταθέσεις από Ευρώ σε JPY ή άλλο νόµισµα και 

παράλληλα, για την κάλυψη του συναλλαγµατικού κινδύνου, προβαίνει σε 

προθεσµιακή αγορά του σχετικού νοµίσµατος. 

Το αποτέλεσµα, το οποίο παράγεται από την προθεσµιακή πράξη, διασπάται σε 

τόκους, οι οποίοι προστίθενται στους χρεωστικούς τόκους των καταθέσεων, 

συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπά αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 

β. Swaps συναλλάγµατος (FX Swaps) 

Τα Swaps αυτά χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον για την αντιστάθµιση του 

κινδύνου, ο οποίος προέρχεται από καταθέσεις και δάνεια των πελατών. 

Για τα ανωτέρω Swaps δεν υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση για την εφαρµογή 

λογιστικής αντισταθµίσεως και για το λόγο αυτό εντάσσονται στην κατηγορία των 

εµπορικών Swaps. 

Το αποτέλεσµα το οποίο παράγεται από τα παράγωγα αυτά, διασπάται σε τόκους και 

συναλλαγµατικές διαφορές, προκειµένου να υπάρξει αντιπαράθεση µε τους τόκους 

και τις συναλλαγµατικές διαφορές, που παράγονται από τις καταθέσεις και τις 

χορηγήσεις, καθώς και σε λοιπά αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 
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Λογιστική αντιστάθµισης 

Λογιστική αντιστάθµισης είναι ο καθορισµός ειδικών κανόνων αποτίµησης µε τους 

οποίους επιδιώκεται η εξουδετέρωση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν τόσο από 

το αντισταθµιζόµενο στοιχείο όσο και από το µέσο αντιστάθµισης, εξουδετέρωση η 

οποία δεν επιτυγχάνεται µε τους συνήθεις κανόνες αποτίµησης. 

Η τεκµηρίωση και η αποτελεσµατικότητα των σχέσεων αντιστάθµισης αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να εφαρµοστεί λογιστική αντιστάθµισης. 

Η διαδικασία τεκµηρίωσης λαµβάνει χώρα κατά την έναρξη της σχέσεως 

αντιστάθµισης, ενώ ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας διενεργείται κατά την έναρξη και 

επαναλαµβάνεται κατά τις ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων του 

Οµίλου. 

α. Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 

Με την λογιστική αντιστάθµισης της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση της µεταβολής της εύλογης αξίας του 

αντισταθµιζόµενου στοιχείου λόγω της επίδρασης ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που 

αντισταθµίζονται. 

Η µεταβολή της αξίας του µέσου αντιστάθµισης και η µεταβολή της αξίας του 

αντισταθµιζόµενου στοιχείου που οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθµίζονται, 

αναγνωρίζονται στα αποτέλεσµατα χρήσεως. 

Στις περιπτώσεις διακοπής της σχέσεως αντιστάθµισης, τα αντισταθµιζόµενα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώνται εκ νέου, σύµφωνα µε τους κανόνες που 

ισχύουν για την κατηγορία αποτίµησης στην οποία έχουν ταξινοµηθεί, όπως αυτοί 

αναλύονται στις σηµειώσεις 1.6 και 1.16. Ειδικότερα για τα τοκοφόρα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, το συνολικό ποσό της µεταβολής της αξίας τους, που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα ισχύος της σχέσεως αντιστάθµισης,αποσβένεται 

σταδιακά στα αποτελέσµατα, µέχρι τη λήξη ή την πώλησή τους. Η απόσβεση αυτή 

ξεκινά από το χρονικό σηµείο διακοπής της σχέσης αντισταθµίσεως, βάσει του 

πραγµατικού επιτοκίου που υπολογίζεται εκ νέου για το συγκεκριµένο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο και καταχωρείται στα έσοδα ή έξοδα εκ τόκων. 

Ο Όµιλος, µε χρήση επιτοκιακών παραγώγων '28IRSs), αντισταθµίζει κινδύνους που 

αφορούν δανειακές υποχρεώσεις,οµόλογα, δάνεια και προθεσµιακές καταθέσεις 

σταθερού επιτοκίου. 
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β. Αντιστάθµιση χρηµατοροών 

Με την λογιστική αντιστάθµισης των χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

επιτυγχάνεται η µετατροπή των χρηµατοροών από κυµαινόµενες σε σταθερές. 

Το αποτελεσµατικό µέρος της µεταβολής της εύλογης αξίας του µέσου αντιστάθµισης 

αναγνωρίζεται απευθείας στην Καθαρή Θέση, ενώ το µη αποτελεσµατικό µέρος 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η λογιστική µεταχείριση του αντισταθµιζόµενου 

στοιχείου δεν µεταβάλλεται. 

∆εν συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής λογιστικής αντιστάθµισης χρηµατοροών. 

γ. Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε οικονοµική µονάδα εξωτερικού 

Ο Όµιλος κάνοντας χρήση συναλλαγµατικών παραγώγων ή δανεισµού, αντισταθµίζει 

συναλλαγµατικούς κινδύνους που αφορούν καθαρή επένδυση σε οικονοµικές 

µονάδες του εξωτερικού. 

Η λογιστική αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης σε οικονοµική µονάδα εξωτερικού 

είναι παρόµοια µε τη λογιστική αντιστάθµισης χρηµατοροών. Συσσωρευµένα 

κέρδη/ζηµίες που αναγνωρίζονται στην Καθαρή Θέση µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα µε την πώληση της µονάδος. 

 

1.8 Ενσώµατα πάγια στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα οικόπεδα, τα κτήρια των κεντρικών 

υπηρεσιών και των Καταστηµάτων, οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε 

µισθωµένα ακίνητα, και ο κινητός εξοπλισµός, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από τις 

εταιρίες του Οµίλου, είτε για τις λειτουργικές εργασίες τους, είτε για διοικητικούς 

σκοπούς. 

Τόσο τα ακίνητα, όσο και ο κινητός εξοπλισµός παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος 

µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Στο ιστορικό κόστος συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για 

την απόκτηση των παγίων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως 

ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη. 

∆απάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 

που πραγµατοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των κτηρίων και του εξοπλισµού, διενεργούνται στο κόστος κτήσεως 

µείον την υπολειµµατική τους αξία, και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή 

µέθοδο λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 

Η ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: 

• Κτήρια ιδιόκτητα: 20 έως 33 χρόνια. 

• Προσθήκες και βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα: η διάρκεια της µισθώσεως. 

• Εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα: από 4 έως 20 χρόνια. 

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της 

αξίας τους. 

Για τη θυγατρική Alpha Real Estate D.O.O. Beograd το δικαίωµα χρήσης γης 

επ’αόριστον καταχωρείται στα οικόπεδα και δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. 

Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν 

είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. Τα πάγια 

του Οµίλου εξετάζονται σε ετήσια βάση για ενδείξεις αποµείωσης και εάν έχουν 

υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους µε ισόποση 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. 

Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

1.9 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή ο Όµιλος έχει εντάξει κτήρια ή τµήµατα κτηρίων και την 

αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία εκµισθώνει µε λειτουργική µίσθωση. 

Οι επενδύσεις αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, 

προσαυξηµένο µε τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση 

της αξίας τους. 

∆απάνες συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η ωφέλιµη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση µε 

αυτή των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος. 
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1.10 Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 

Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του καταβληθέντος τιµήµατος και 

της αναλογίας επί της εύλογης αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 

των εξαγοραζόµενων εταιριών, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς τους. 

Οι θετικές υπεραξίες, που προκύπτουν από εξαγορές εταιριών µετά την 1.1.2004, 

καταχωρούνται στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 

στοιχεία» αν πρόκειται για εξαγορά εταιρίας που καθίσταται θυγατρική, ή στο 

λογαριασµό του Ισολογισµού «συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες» αν πρόκειται για 

επένδυση σε συγγενείς εταιρίες. 

Στο τέλος κάθε χρήσεως οι αναγνωρισµένες θετικές υπεραξίες εξετάζονται για τυχόν 

αποµείωση της αξίας τους. 

Οι αρνητικές υπεραξίες αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή ο Όµιλος έχει εντάξει: 

α) Τα άυλα στοιχεία (καταθετική βάση, σχέση µε τους πελάτες και εταιρική 

ταυτότητα) που προέκυψαν από τον επιµερισµό του τιµήµατος της εξαγορασθείσης 

σερβικής Τραπέζης Jubanka Α.D. Beograd (νυν Alpha Bank SrbijaA.D.) σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο ∆.Π.Χ.Π. 3. 

Τα άυλα αυτά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή τους καθορίστηκε ως εξής: 

• Για την καταθετική βάση και τη σχέση µε τους πελάτες σε 6 έτη 

• Για την εταιρική ταυτότητα σε 2 έτη. 

β) Τα προγράµµατα λογισµικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως 

µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη 

διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, την οποία ο Όµιλος έχει καθορίσει 

σε 3 έως 4 έτη. Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραµµάτων λογισµικού 

αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, της χρήσεως στην οποία 

πραγµατοποιούνται. 

γ) Εµπορικά σήµατα και λοιπά δικαιώµατα τραπεζικής ιδιοκτησίας, τα οποία 

παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής 

τους, την οποία η Τράπεζα έχει καθορίσει σε 5 έτη. 
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Τα άυλα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις, µε εξαίρεση αυτά που έχουν αόριστη διάρκεια οφέλιµης ζωής, τα οποία 

δεν αποσβένονται. Όλα τα άυλα πάγια εξετάζονται για τυχόν αποµείωση της αξίας 

τους. 

Για τα άυλα στοιχεία ο Όµιλος δεν υπολογίζει υπολειµµατική αξία. 

 

1.11 Μισθώσεις 

Ο Όµιλος συνάπτει συµβάσεις επί παγίων είτε ως µισθωτής είτε ως εκµισθωτής. 

Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη των παγίων που εκµισθώνονται, µεταφέρονται στον 

µισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συµβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις. 

Όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συµβάσεις µίσθωσης ο λογιστικός 

χειρισµός τους, έχει ως εξής: 

α) Όταν οι εταιρίες του Οµίλου είναι εκµισθωτές 

i. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες εταιρία του 

Οµίλου λειτουργεί ως εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων που προβλέπει 

η σύµβαση µισθώσεως καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά 

πελατών. 

Η διαφορά, µεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση) των µισθωµάτων και του 

συνολικού ποσού των µισθωµάτων, αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένος τόκος και 

εµφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. 

Οι εισπράξεις των µισθωµάτων µειώνουν την συνολική απαίτηση από µισθώµατα, 

ενώ το χρηµατοοικονοµικό έσοδο αναγνωρίζεται µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων. 

Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξετάζονται για αποµείωση της αξίας 

τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ισχύει για τα δάνεια και τις απαιτήσεις κατά 

πελατών, όπως αυτή περιγράφεται στη σηµείωση 1.13. 

ii. Λειτουργικές µισθώσεις: 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η εταιρία του Οµίλου που λειτουργεί ως 

εκµισθωτής, παρακολουθεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, 

διενεργώντας αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή του. Τα ποσά των µισθωµάτων, 

που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην 

κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων. 
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β) Όταν οι εταιρίες του Οµίλου είναι µισθωτές 

i. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: 

Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες εταιρία του 

Οµίλου λειτουργεί ως µισθωτής, ο µισθωµένος εξοπλισµός περιλαµβάνεται στην 

ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση 

προς τον εκµισθωτή, περιλαµβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. 

Τα µισθωµένα, µε χρηµατοδοτική µίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση, 

αναγνωρίζονται αρχικά, στη µικρότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων 

και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών µισθωµάτων που 

έχουν συµφωνηθεί να καταβληθούν στον εκµισθωτή. Η παρούσα αξία των 

µισθωµάτων υπολογίζεται µε επιτόκιο προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται στη 

σύµβαση µισθώσεως, ή όπου αυτό δεν αναφέρεται µε βάση το επιτόκιο δανεισµού 

που θα επιβαρυνόταν η εταιρία του Οµίλου για αντίστοιχη χρηµατοδότησή της για 

τον ίδιο σκοπό. 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή 

τους, εκτός αν η διάρκεια της µισθώσεως είναι µικρότερη και το πάγιο δεν 

αναµένεται να περιέλθει στην κατοχή του Οµίλου κατά τη λήξη της σύµβασης, οπότε 

και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Τα µισθώµατα που καταβάλλονται στον εκµισθωτή, κατανέµονται σε µείωση της 

υποχρέωσης και επιβάρυνση των αποτελεσµάτων ως έξοδα εκ τόκων, µε βάση την 

τοκοχρεολυτική µέθοδο. 

ii. Λειτουργικές µισθώσεις: 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η εταιρία του Οµίλου που λειτουργεί ως 

µισθωτής, δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, αναγνωρίζει 

δε, ως έξοδα, στην κατηγορία γενικά διοικητικά έξοδα, τα ποσά των µισθωµάτων που 

αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων.  

 

1.12 Ασφαλιστικές δραστηριότητες 

α) Ασφαλιστικές προβλέψεις 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιµήσεις για τις µελλοντικές εκροές 

που θα προκύψουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου ζωής και των 

κλάδων γενικών ασφαλίσεων. ∆ιακρίνονται τα ακόλουθα είδη: 
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i. Μαθηµατικές προβλέψεις 

 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις για τις απλές ασφαλίσεις ζωής (π.χ. απλές, µικτές 

ασφαλίσεις, ασφαλίσεις προσόδων) υπολογίζονται ως η διαφορά της αναλογιστικής 

παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρία και των υποχρεώσεων 

του συµβαλλοµένου. 

Οι υπολογισµοί διεξάγονται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή 

τεχνική βάση (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) κατά την έναρξη του 

συµβολαίου. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ζηµία κατά τον έλεγχο επάρκειας σχηµατίζεται 

επιπλέον πρόβλεψη. 

ii. Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 

Αντιπροσωπεύουν το µέρος των καθαρών εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που 

καλύπτει κατ’ αναλογία την περίοδο από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα 

ασφάλιστρα στα έσοδα της εταιρίας. 

iii. Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 

Αφορούν υποχρεώσεις για ζηµίες που έχουν συµβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν 

εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σχηµατίζονται µε τη µέθοδο «φάκελο προς φάκελο» κατόπιν υπολογισµού του 

κόστους κάθε ζηµίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές 

εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του 

ισολογισµού. 

Προβλέψεις έχουν επίσης σχηµατισθεί για ζηµίες που έχουν συµβεί σύµφωνα µε τη 

στατιστική εµπειρία, αλλά δεν έχουν αναγγελθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων (IBNR) µε βάση το εκτιµώµενο µέσο κόστος ζηµίας. 

iv. Προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής όπου οι ασφαλισµένοι φέρουν τον 

επενδυτικό κίνδυνο 

Αναγνωρίζονται στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις ως η τρέχουσα αξία των 

συνδεδεµένων επενδύσεων. 

β) Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από ασφάλιστρα του κλάδου ζωής καθώς και των κλάδων γενικών 

ασφαλίσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που καθίστανται απαιτητά. 
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γ) Αντασφάλιση 

Για τα αντασφάλιστρα καθώς και τις προβλέψεις που αναλογούν στους 

αντασφαλιστές ακολουθούνται όσα προβλέπονται από τις αντίστοιχες 

αντασφαλιστικές συµβάσεις. 

δ) ∆ιαχωρισµός προϊόντων 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 4 τα συµβόλαια, τα οποία δεν περιλαµβάνουν την κάλυψη 

σηµαντικού ασφαλιστικού κινδύνου, χαρακτηρίζονται είτε ως επενδυτικά είτε ως 

συµβόλαια παροχής υπηρεσιών, οπότε η λογιστική τους µεταχείριση καλύπτεται από 

τα ∆ΛΠ 32 & 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και το ∆ΛΠ 18 για τα έσοδα. 

Έτσι, διαχωρίσθηκαν από τις ασφαλιστικές εργασίες: 

i. τα ατοµικά συµβόλαια unit-linked µε µηδενικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 

ii. τα οµαδικά συνταξιοδοτικά συµβόλαια διαχείρισης unit-linked 

iii. οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν απλή διαµεσολάβηση (πχ, οδική 

βοήθεια και φροντίδα ατυχήµατος). 

ε) Έλεγχος επάρκειας προβλέψεων 

Το ∆ΠΧΠ 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισµένες ασφαλιστικές 

προβλέψεις, µείον τα µη δεδουλευµένα έξοδα πρόσκτησης, είναι επαρκείς για την 

κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται υστέρηση των προβλέψεων αυτών, σχηµατίζεται 

ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε για τα προϊόντα του κλάδου ζωής βασίσθηκε στις 

τρέχουσες εκτιµήσεις των µελλοντικών χρηµατοροών από τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια συµπεριλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων εξόδων διαχείρισης που 

συνδέονται µε αυτά. Οι εκτιµήσεις στηρίχθηκαν σε υποθέσεις που αντανακλούν τις 

τρέχουσες συνθήκες και αφορούν παραµέτρους όπως, η θνησιµότητα, η 

ακυρωσιµότητα, το ποσοστό µεταβολής και η κατανοµή των διαχειριστικών εξόδων, 

ο ρυθµός µεταβολής του κόστους των νοσοκοµειακών καλύψεων, καθώς επίσης και 

το επιτόκιο προεξόφλησης. Στον υπολογισµό των µελλοντικών ροών έχουν επίσης 

ληφθεί υπόψη οι εγγυηµένες αποδόσεις που περιέχονται σε ορισµένα συµβόλαια. 

Για την εκτίµηση της επάρκειας των αποθεµάτων των εκκρεµών ζηµιών 

εφαρµόσθηκε η µέθοδος των τριγώνων (chain ladder/ link ratio), η οποία βασίζεται 

στην υπόθεση ότι οι σχέσεις αναλογίας που ίσχυσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν, 

µεταξύ των ποσών των σωρευτικών ζηµιών (εκκρεµών και πληρωθεισών), θα 
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επαναληφθούν και στο µέλλον. Για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. 

 

1.13 Αποµείωση δανείων 

 

Για τον υπολογισµό της αποµείωσης των δανείων, οι εταιρίες του Οµίλου διενεργούν 

σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων, έλεγχο αποµείωσης 

(impairment test), σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που 

περιγράφονται στο ∆ΛΠ 39 και στις σχετικές µε αυτό οδηγίες εφαρµογής. 

Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

α. Καθορισµός των συµβάντων που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου 

αποµείωσης (trigger events) 

Τα δάνεια ή οι απαιτήσεις, στις οποίες υπάρχουν καθυστερηµένες οφειλές πελατών 

από κεφάλαιο ή και τόκους πάνω από 90 ηµέρες, αποτελούν για τον Όµιλο, το 

µεγαλύτερο σε όγκο µέρος του χαρτοφυλακίου, στο οποίο επικεντρώνεται κυρίως ο 

έλεγχος αποµείωσης. 

Έλεγχος αποµείωσης µπορεί να γίνει επίσης και για καθυστερήσεις µικρότερες από 

90 ηµέρες, ή ακόµα και όταν δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις, όταν: 

i. έχουν αρχίσει σε βάρος των δανειοληπτών, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης µε 

επισπεύδουσες τρίτες προς τον Όµιλο Τράπεζες ή άλλους πιστωτές ή έχουν ξεκινήσει 

διαδικασίες ρυθµίσεως των οφειλών µε επαχθέστερους για τον Όµιλο όρους ή 

ii. έχουν περιέλθει σε γνώση των εταιριών του Οµίλου, πληροφορίες για επιδείνωση 

της χρηµατοοικονοµικής θέσης των πιστούχων (µείωση πωλήσεων ή περιθωρίου 

µικτού κέρδους, µείωση κερδών κ.λπ.) ή άλλα γεγονότα (κήρυξη σε πτώχευση, 

τυχαία γεγονότα όπως πληµµύρα, πυρκαγιά κ.λπ. στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης), που συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης και τα 

οποία εκτιµάται ότι θα έχουν επίπτωση στην οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων. 

Τέλος, έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε χρηµατοδοτήσεις που έχουν γίνει σε 

κλάδους της οικονοµίας ή συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, που έχουν αρχίσει 

να εµφανίζουν προβλήµατα, τα οποία ανεφύησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής 

αναγνώρισης των δανείων. 
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β. Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική βάση ή σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου 

Το ύψος του γενικού εγκεκριµένου ορίου, σε επίπεδο µεµονωµένου πελάτη ή Οµίλου 

συνδεδεµένων πελατών, αποτελεί για όλες τις εταιρίες του Οµίλου, το βασικό 

κριτήριο διαχωρισµού για το εάν ο έλεγχος της αποµείωσης θα γίνει σε ατοµική 

βάση, ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. 

Για τον ακριβή καθορισµό του ποσού σε κάθε εταιρία του Οµίλου λήφθηκαν υπόψη 

παράγοντες όπως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου, οι συγκεκριµένες συνθήκες σε κάθε 

αγορά, όπως επίσης και η κτηθείσα µέχρι σήµερα εµπειρία,όσον αφορά τον έλεγχο 

και την εν γένει διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 

Ειδικότερα για τη µητρική του Οµίλου ALPHA BANK, το σηµείο διαχωρισµού 

αποτελεί το ποσό των € 1 εκατ. 

γ. Καθορισµός των χαρτοφυλακίων µε κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου 

Στις περιπτώσεις που µε βάση τα όρια των δανείων, ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίων που εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά την 

εκδήλωση του πιστωτικού κινδύνου, οι οµάδες χαρτοφυλακίων επιλέγονται µε 

κριτήρια: 

i. τις ζώνες καθυστερήσεων που προκύπτουν βάσει των ηµερών καθυστερήσεως των 

δανείων και των απαιτήσεων 

ii. την κατηγορία του δανείου (καταναλωτικά, δάνεια µε πιστωτικές κάρτες, 

στεγαστικά κ.λπ.), αν πρόκειται για δάνεια σε ιδιώτη 

Οι εταιρίες του Οµίλου τηρούν εσωτερικά στοιχεία µε περισσότερη στατιστική 

ανάλυση και εφόσον από τα ιστορικά δεδοµένα τεκµηριωθεί η ανάγκη, προβαίνουν 

σε περαιτέρω ανάλυση ή σε σύµπτυξη χαρτοφυλακίων. 

δ. Μεθοδολογία προσέγγισης των µελλοντικών ταµειακών ροών σε 

αποµειούµενα δάνεια 

O εταιρίες του Οµίλου έχουν δηµιουργήσει ισχυρή βάση µε ιστορικά δεδοµένα έξι 

ετών, που περιλαµβάνει τα ποσά που τελικά αποµειώνεται η αξία των δανείων (Loss 

given default – LGD), µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγκαστικής 

εκτέλεσης ή άλλων µέτρων που λαµβάνουν, στα πλαίσια της προσπάθειας για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από δάνεια και αφού ληφθούν υπόψη οι πάσης 

φύσεως ενοχικές και εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί των δανείων. 
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Με βάση τα δεδοµένα αυτά, υπολογίζεται το ύψος της αποµείωσης τόσο σε ατοµικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, αφού δοθεί σε κάθε ροή η διάσταση του 

χρόνου. 

Η αναγωγή των ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες γίνεται µε το αρχικό επιτόκιο της 

πραγµατικής απόδοσης. 

ε. Εκτοκισµός αποµειωµένων δανείων 

Όλα τα αποµειωµένα δάνεια εκτοκίζονται µε το αρχικό επιτόκιο της πραγµατικής 

απόδοσης (effective interest rate) υπολογιζόµενο στο κεφάλαιο που έχει αποµείνει 

µετά την αποµείωση. 

στ. Χειρισµός των ποσών αποµείωσης 

Τα ποσά των αποµειώσεων τηρούνται σε υποαντίθετους λογαριασµούς προβλέψεων 

(allowance accounts) µέχρι ο Όµιλος να αποφασίσει την οριστική διαγραφή των 

ποσών αυτών. 

ζ. Ανακτήσεις / εισπράξεις ποσών σε αποµειωθέντα δάνεια 

Αν µετά την ηµεροµηνία της αναγνώρισης της ζηµίας από αποµείωση λάβουν χώρα 

γεγονότα, που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης ή 

εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντα δάνεια, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

1.14 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον 

και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης 

χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών 

χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την 

οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν 

οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. 



 126 

Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ή 

απευθείας στην Καθαρή Θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας 

στην Καθαρή Θέση. 

 

1.15 Στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε στοιχεία 

ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 

Περιουσιακά στοιχεία ή οµάδα αυτών, µαζί µε τυχόν συνδεδεµένες υποχρεώσεις, για 

τα οποία έχει ληφθεί απόφαση να πωληθούν, καταχωρούνται ως στοιχεία κατεχόµενα 

προς πώληση. 

Πρόκειται για: 

● ενσώµατα πάγια στοιχεία που ο Όµιλος έχει αποκτήσει κυρίως µέσω 

πλειστηριασµών, 

● στοιχεία που αφορούν την εταιρία Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., για την οποία την 

15.1.2008 επήλθε συµφωνία µεταβίβασης ποσοστού 100% των µετοχών της, που 

κατέχει η επίσης θυγατρική Ιονική Ξενοδοχιακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 

● στοιχεία που αφορούν την Alpha Ασφαλιστική Α.Ε., το σύνολο των µετοχών της 

οποίας, ο Όµιλος µεταβίβασε την 23.3.2007 στην ασφαλιστική εταιρία ΑΧΑ (µόνο 

για τη χρήση 2006). 

Πριν από την κατάταξή τους ως στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση, τα στοιχεία της 

κατηγορίας αυτής αποτιµώνται 

µε βάση τους κανόνες που επιβάλλονται από τα επιµέρους Λογιστικά Πρότυπα που 

τα αφορούν. 

Τα κατεχόµενα προς πώληση στοιχεία, αρχικά, αναγνωρίζονται στη χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας αφαιρουµένης της παρούσας αξίας 

τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση. 

Οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από τη σύγκριση, καταχωρείται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. Η παραπάνω ζηµία αποµείωσης, η οποία δύναται να αναστραφεί στο 

µέλλον, κατανέµεται στα επιµέρους στοιχεία Ενεργητικού, αν η πρόθεση πώλησης 

αφορά οµάδα στοιχείων, µε εξαίρεση ορισµένων στοιχείων αυτής της οµάδας, όπως 

ορίζει το Πρότυπο. 

Κατά τη διαδικασία κατανοµής των ζηµιών αποµείωσης, πρώτα εξαλείφεται τυχόν 

υπεραξία (Goodwill), που αντιστοιχεί στην οµάδα και τυχόν υπόλοιπο, που αποµένει, 

κατανέµεται αναλογικά στα υπόλοιπα στοιχεία. 
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Για τα στοιχεία Ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή δεν 

διενεργούνται αποσβέσεις. Εξετάζονται όµως, για τυχόν αποµείωση, κάθε φορά που 

συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. 

Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις στοιχείων αυτής της κατηγορίας αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα. 

 

1.16 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση 

Ο Όµιλος, κατά την αρχική αναγνώριση, αποτιµά τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης των 

αποτελεσµάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση µειώνεται µε τα έξοδα 

συναλλαγών που σχετίζονται άµεσα µε την έκδοση ή δηµιουργία τους. 

Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Ο Όµιλος για σκοπούς αποτίµησης διακρίνει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

i. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία 

κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς αν: 

● Υπάρχει πρόθεση για την πώληση ή την επαναγορά τους σε βραχύ χρονικό 

διάστηµα, προκειµένου να αξιοποιηθούν βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της αγοράς, ή 

● Είναι παράγωγα προϊόντα που δεν αποτελούν µέσα αντιστάθµισης 

ii. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις τις 

οποίες ο Όµιλος επιλέγει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στη 

σηµείωση 1.6 (σηµείο γii). 

Ο Όµιλος έχει εντάξει στην κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που 

κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς, τα παράγωγα προϊόντα που δεν 

χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση άλλων µέσων. 

Τα παράγωγα αυτά, όπως και οι υποχρεώσεις από παράγωγα προϊόντα τα οποία 

αποτελούν µέσα αντιστάθµισης, εµφανίζονται στις Υποχρεώσεις ως Παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα και οι κανόνες αποτίµησής τους ακολουθούν όσα 

αναφέρονται στη σηµείωση 1.7. 
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Ο Όµιλος δεν έχει επιλέξει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Οι υποχρεώσεις αυτές εκτοκίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα και πελάτες, 

οι Οµολογίες εκδόσεώς µας και οι λοιπές δανειακές υποχρεώσεις. 

Στην περίπτωση που χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εν λόγω κατηγορίας 

υπεισέρχονται σε σχέση αντισταθµίσεως, εφαρµόζονται επιπλέον, οι αρχές που 

αναφέρονται στη σηµείωση 1.7. 

∆ιακοπή αναγνώρισης 

Ο Όµιλος διακόπτει την αναγνώριση µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή 

µέρους αυτής) όταν αυτή συµβατικά εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Η διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που 

εξοφλείται ή µεταβιβάζεται και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, αναγνωρίζεται 

στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 

 

1.17 Προγράµµατα παροχών στο προσωπικό 

Στον Όµιλο λειτουργούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθώς και 

προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών. Στα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών η παροχή αποτελεί συνάρτηση των ετών υπηρεσίας και του µισθού και 

υπάρχει εγγύηση κάλυψής της από την Τράπεζα. 

Στα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών ο Όµιλος καταβάλλει ένα 

καθορισµένο, κατά περίπτωση, ποσό εισφοράς σε έναν ανεξάρτητο φορέα. Ο Όµιλος 

δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση, νοµική ή τεκµαρτή, να καταβάλλει επιπλέον 

εισφορές, σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα απαραίτητα περιουσιακά 

στοιχεία για την κάλυψη των παροχών, που σχετίζονται µε την υπηρεσία του 

προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών, είναι η παρούσα αξία των δεδουλευµένων 

παροχών µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων, 

λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα 

(κέρδη/ζηµίες) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. 
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Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής µελέτης που 

εκπονείται από ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

προβλεπόµενης µονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). 

Τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες, που προκύπτουν, από την απόκλιση 

µεταξύ εκτιµήσεων και εµπειρίας καθώς και τη µεταβολή των χρησιµοποιούµενων 

αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το µέρος που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου 

µεταξύ των δεδουλευµένων υποχρεώσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράµµατος, αποσβένονται σε περίοδο ίση µε τη µέση 

εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. 

Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται άµεσα στα 

αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός αν οι µεταβολές στη βάση υπολογισµού της παροχής 

εξαρτώνται από την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για µία καθορισµένη 

χρονική περίοδο. Στη δεύτερη περίπτωση το κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών 

αποσβένεται µε τη γραµµική µέθοδο στη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

Για τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών ο Όµιλος καταβάλλει εισφορές, σε 

φορείς ασφάλισης δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρίες 

και ειδικούς λογαριασµούς, σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση.Η υποχρέωση 

εξαντλείται στην καταβολή συγκεκριµένης εισφοράς κατά περίπτωση. Οι εισφορές 

αναγνωρίζονται στις δαπάνες προσωπικού εφαρµόζοντας την αρχή των 

δεδουλευµένων. Τυχόν προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονταιως απαίτηση 

εφόσον συνοδεύονται είτε µε επιστροφή µετρητών είτε µε µείωση µελλοντικών 

εισφορών. 

 

1.18 Χορήγηση δικαιωµάτων προαιρέσεως, επί µετοχών της Τραπέζης, 

στο προσωπικό του Οµίλου 

Ο Όµιλος επιβραβεύει ανώτερα στελέχη του, µε κριτήριο την αποδοτικότητά τους, µε 

την χορήγηση δικαιωµάτων προαιρέσεως επί µετοχών της Τραπέζης. Ο αριθµός των 

παρεχοµένων δικαιωµάτων, η τιµή και ο χρόνος ενασκήσεωςτους αποφασίζονται 

κατα περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός των πλαισίων που έχει εγκρίνει 

η Γενική Συνέλευση. 

Η εύλογη αξία τους, που προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία διάθεσης, 

αναγνωρίζεται ως αµοιβή (έξοδο) προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση αποθεµατικού 

της καθαρής θέσης, κατά την περίοδο µεταξύ διάθεσης και εξάσκησης των εν λόγω 

δικαιωµάτων. Το ποσό που καταβάλλεται από τους κατόχους των δικαιωµάτων κατά 
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την εξάσκησή τους αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο και το σχηµατισθέν αποθεµατικό 

από τα εξασκηθέντα δικαιώµατα µεταφέρεται στον λογαριασµό «∆ιαφορά από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

1.19 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι βέβαιο 

ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να 

εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται στην παρούσα αξία των κεφαλαίων που 

αναµένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιήσουν την συγκεκριµένη υποχρέωση. 

Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας στηρίζεται σε προεξοφλητικά επιτόκια που 

αντανακλούν τις σηµερινές εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος. 

Οι σχηµατισθείσες ήδη προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για 

τον διακανονισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων. 

Το ποσό της σχηµατισµένης προβλέψεως επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία 

συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. 

Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. 

Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για 

την τακτοποίηση της υποχρεώσεως για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα 

επισυµβούν. 

Αποζηµιώσεις που τυχόν λαµβάνονται από τρίτους και αφορούν µέρος ή όλο το ποσό 

της εκτιµώµενης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, µόνο όταν 

είναι βέβαια η είσπραξή τους. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων,το έξοδο που αφορά 

την πρόβλεψη εµφανίζεται συµψηφισµένο µε το ποσό που αναγνωρίζεται για 

αποζηµίωση. 

 

 

1.20 Συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς και δανεισµός τίτλων 

Ο Όµιλος προβαίνει σε αγορές χρεογράφων βάσει συµφωνιών επαναπώλησής των σε 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον και σε συγκεκριµένη τιµή. Τα χρεόγραφα που 
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αγοράζονται µε σκοπό να επαναπωληθούν στο µέλλον δεν αναγνωρίζονται σαν 

επενδύσεις. 

Τα ποσά που πληρώνονται καταχωρούνται ως δάνεια και απαιτήσεις σε Τράπεζες ή 

πελάτες ανάλογα. Η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και της τιµής επαναπώλησης 

αναγνωρίζεται ως τόκος µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων. 

Τα χρεόγραφα που πωλούνται βάσει συµφωνιών επαναγοράς δεν διαγράφονται από 

τον ενοποιηµένο ισολογισµό.Εµφανίζονται σαν επενδύσεις και αποτιµώνται σύµφωνα 

µε τις αρχές αποτίµησης της κατηγορίας στην οποία έχουν ενταχθεί. 

Οι εισπράξεις από την πώληση των χρεογράφων αυτών εµφανίζονται σαν 

υποχρεώσεις προς πελάτες ή τράπεζες ανάλογα. Η διαφορά µεταξύ της αξίας 

πώλησης και της τιµής επαναγοράς εµφανίζεται ως τόκος µε τη µέθοδο των 

δεδουλευµένων. 

Χρεόγραφα τα οποία ο Όµιλος δανείζεται, δεν αναγνωρίζονται στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό, εκτός και αν αυτά πωληθούν σε τρίτους, οπότε το τίµηµα της πώλησης 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση παράδοσης των τίτλων, η οποία αποτιµάται στην 

εύλογη αξία. 

 

1.21 Τιτλοποιήσεις 

Ο Όµιλος προβαίνει σε τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού , 

µεταβιβάζοντας τα εν λόγω στοιχεία σε εταιρίες ειδικού σκοπού, οι οποίες µε τη 

σειρά τους εκδίδουν οµολογίες. 

Σε κάθε συναλλαγή τιτλοποιήσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

εξετάζεται η ύπαρξη ελέγχου στην εταιρία ειδικού σκοπού, µε βάση τα κριτήρια που 

αναφέρονται στη σηµείωση 1.2, προκειµένου να καθοριστεί η ανάγκη ενοποιήσεως 

των οικονοµικών της καταστάσεων. Επιπρόσθετα και µε βάση τους συµβατικούς 

όρους και την οικονοµική ουσία των συναλλαγών, εξετάζεται το αν Όµιλος θα προβεί 

σε διακοπή αναγνώρισης των στοιχείων που 

τιτλοποιούνται, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη σηµείωση 1.6. 

 

 

1.22 Καθαρή Θέση 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
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∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Στις περιπτώσεις εξαγοράς επιχειρήσεων από εταιρίες του Οµίλου, µε έκδοση 

µετοχών, οι οποίες δίδονται ως αντάλλαγµα, η διαφορά, µεταξύ της ονοµαστικής 

αξίας των µετοχών που εκδίδονται και της χρηµατιστηριακής τους 

τιµής,καταχωρείται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

Στο λογαριασµό αυτό καταχωρείται και η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των 

µετοχών που εκδίδονται και της τιµής διαθέσεώς τους σε περίπτωση αυξήσεως 

µετοχικού κεφαλαίου. 

Ίδιες µετοχές 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Κάθε κέρδος ή ζηµία από την πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για τη 

συναλλαγή έξοδα και φόρους, αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό 

«Αποτέλεσµα εις νέον». 

Αποτελέσµατα εις νέον 

Τα πληρωτέα µερίσµατα µειώνουν τον λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» και 

εγγράφονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

1.23 Τόκοι έσοδα και έξοδα 

Έσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Η αναγνώρισή τους γίνεται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων και ο 

προσδιορισµός τους µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µια µέθοδος υπολογισµού του 

αναπόσβεστου κόστους ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου και επιµερισµού των 

εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. 

Πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις αναµενόµενες 

ροές των µελλοντικών εισπράξεων ή πληρωµών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

µέχρι την λήξη της ζωής του ή την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του 

επιτοκίου του, ώστε η αξία προεξόφλησης να ισούται µε την λογιστική αξία του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν εξόδων / εσόδων 

συναλλαγής . 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν αποµειωθεί, εκτοκίζονται στο νέο, 

αποµειωµένο πλέον, υπόλοιπό τους µε το πραγµατικό τους επιτόκιο. 
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Έσοδα και έξοδα εκ τόκων υπολογίζονται επίσης και για τα τοκοφόρα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

 

1.24 Αµοιβές και έσοδα από προµήθειες 

Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές 

υπηρεσίες. 

Έσοδα συναλλαγής κατά τη δηµιουργία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που 

αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος,όπως είναι τα δάνεια και οι απαιτήσεις, 

κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

1.25 ∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 

∆ιακοπτόµενη δραστηριότητα είναι ένα συστατικό µέρος µιας επιχειρηµατικής 

οντότητας, το οποίο είτε έχει πωληθεί, είτε έχει χαρακτηρισθεί ως κατεχόµενο προς 

πώληση και αντιπροσωπεύει: 

● µία κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου ή 

● σύνολο δραστηριοτήτων σε µία γεωγραφική περιοχή λειτουργίας ή 

● µία θυγατρική η οποία αποκτήθηκε µε σκοπό τη µεταπώλησή της 

Τα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων, 

εµφανίζονται διακριτά (σε µία ξεχωριστή γραµµή) από τα υπόλοιπα στοιχεία του 

Ισολογισµού, δίχως να συµψηφίζονται µεταξύ τους. 

Τυχόν αποτελέσµατα που αφορούν τις διακοπτόµενες δραστηριότητες, τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση, εµφανίζονται επίσης διακριτά (ως 

ξεχωριστή γραµµή εντός της Καθαρής Θέσεως). 

Τα κέρδη ή οι ζηµίες µετά από φόρο που προέρχονται από τις διακοπτόµενες 

δραστηριότητες, καθώς και οι τυχόν ζηµίες αποµείωσης από τη συνολική αποτίµηση 

του κλάδου, εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή της κατάστασης αποτελεσµάτων, 

µετά τα καθαρά κέρδη από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων αναµορφώνονται µόνο σε ότι 

αφορά την κατάσταση αποτελεσµάτων και ταµειακών ροών. 

Ο Όµιλος κατέταξε κατα τη χρήση 2006 την θυγατρική του εταιρία Alpha 

Ασφαλιστική Α.Ε., η οποία αποτελούσε σηµαντικό µέρος του επιχειρηµατικού τοµέα 

Asset Management/Insurance ως διακοπτόµενη δραστηριότητα, λόγω της πρόσφατης 
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υπογραφής συµφωνίας για την πώληση της στην ασφαλιστική εταιρία ΑΧΑ, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2008. 

 

1.26 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουµένης περιόδου, 

αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης 

περιόδου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Τραπεζική Λογιστική, αποτελεί τη 

«ραχοκοκαλιά» της λειτουργίας των τραπεζικών επιχειρήσεων. 

 Η τράπεζική επιχείρηση, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, παρουσιάζει 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες επιχιερήσεις, τα οποία 

δεν µπορούσαν να καλυθφούν από τη Γενική Λογιστική και από το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ξεχωριστής 

κατηγορίας λογιστικής που θα µπορούσε να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες των 

τραπεζών, της Τραπεζικής Λογιστικής, καθώς και ενός ιδιαίτερου λογιστικού 

σχεδίου, προσαρµοσµένου απόλυτα στις λογιστκές τους ανάγκες, του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.  

Μάλιστα, δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε ότι χωρίς τις αρχές και τους 

κανόνες της Τραπεζικής Λογιστικής και χωρίς την ύπαρξη του κλαδικού αυτού 

λογιστικού σχεδίου, θα επικρατούσε µεγάλη αναρχία στη λογιστική παρακολούθηση 

των τραπεζικών επιχειρήσεων.  

Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή της Τραπεζικής Λογιστικής, υπάρχει 

οµοιοµορφία στην τήρηση των λογαριασµών της κάθε τραπέζης, στην καταχώρηση 

και παρακολούθηση των συναλλάγών τους και γενικά στη λογιστική αντιµετώπιση 

των θεµάτων που προκύπτουν. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις  είναι σωστά, ακριβή και απολύτως 

συγκρίσιµα µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να έχουν σωστή ενηµερώση και 

πληροφόρηση όλοι οι  ενδιαφερόµενοι (διοικητικό συµβούλιο τραπέζης, µετόχους, 

επενδυτές, πελάτες κλπ.). 

Επισης, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε την εφαρµογή της Τραπεζικής 

Λογιστικής, η τραπεζική επιχείρηση είναι άρτια οργανωµένη, γεγονός που τη βοηθάει 

ιδιαίτερα στη σωστή λογιστική αντιµετώπιση του µεγάλου όγκου των συναλλαγών 

που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά, αλλά και στη ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, πράγµα που είναι πολύ βασικό για τη λειτουργία 

της. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε ότι σε όλα τα παραπάνω είναι 

σηµαντική και η συµβολή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία απέκτησαν 

υποχρεωτική εφαρµογή για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα απο 01/01/2004.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
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ΟΜΑ∆Α 1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

10   Εδαφικές εκτάσεις 

      10.00    Γήπεδα-Οικόπεδα 

            90   Γήπεδα-Οικόπεδα εκτός εκµεταλλεύσεως 

 

11   Κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων 

     11.00   Κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων 

          03   Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 

          07   Κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων σε ακίνητα τρίτων 

          10   Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 

          90   Κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων εκτός εκµεταλλεύσεως 

          99   Αποσβεσµένα κτήρια- Εγκαστάσεις κτηρίων 

               11.99.00   Αποσβεσµένα κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων 

                         03   Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων 

                         07   Αποσβεσµένα κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων σε ακίνητα  

                                τρίτων 

                         10   Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 

                         90   Αποσβεσµένα κτήρια- Εγκαταστάσεις κτηρίων εκτός  

                                Εκµεταλλεύσεως 

 

12   Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 

       12.00   Μηχανήµατα 

            06   Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

            90   Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 

            99   Αποσβεσµένα µηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 

                   12.99.00   Αποσβεσµένα µηχανήµατα 

                             06   Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

                             90   Αποσβεσµένα µηχανήµατ και µηχανολικός εξοπλισµός 

                                    Εκτός εκµεταλλεύσεως 

 

13   Μεταφορικά µέσα 
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       13.01   Επιβατικά αυτοκίνητα 

            02   Αυτοκίνητα ειδικής χρήσεως 

            09   Λοιπά µέσα µεταφοράς 

            90   Μεταφορικά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 

            99   Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς 

                   13.99.01   Αποσβεσµένα επιβατικά αυτοκίνητα 

                             02   Αποσβεσµένα αυτοκίνητα ειδικής χρήσεως 

                             09   Αποσβεσµένα λοιπά µέσα µεταφοράς 

                             90   Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 

 

14   Έπιλπα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός 

       14.00   Έπιπλα 

            01   Σκεύη 

            02   Μηχανές γραφείων 

            03   Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

            08   Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 

            09   Λοιπός εξοπλισµός 

            90   Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 

            99   Αποσβεσµένα έπιπλα , ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός 

                   14.99.00   Αποσβεσµένα έπιπλα 

                             01   Αποσβεσµένα σκεύη 

                             02   Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 

                             03   Αποσβεσµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσµένα 

                                    Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

                             08   Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 

                             09   Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός 

                             90   Αποσβεσµένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός 

                                    Εκτός εκµεταλλεύσεως 

 

15   Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 

       15.01   Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων υπό κατασκευή 

            08   Λοιπές ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή 

            09   Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 
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16   Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

       16.00   Υπεραξία Τράπεζας (Goodwill) 

            01   ∆ικαιώµατα τραπεζικής ιδιοκτησίας 

            05   Λοιπά δικαιώµατα 

            10   Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 

            11   Έξοδα λογισµικού (Software) 

            12   Έξοδα ερευνών 

            13   Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

            14   Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

            16   ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολόγων 

            17   Έξοδα αναδιοργανώσεως 

            19   Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

            98   Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 

            99   Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα  

                   Πολυετούς αποσβέσεως 

                   16.99.00   Αποσβεσµένη υπεραξία τράπεζας 

                             01   Αποσβεσµένα δικαιώµατα τραπεζικής ιδιοκτησίας 

                             05   Αποσβεσµένα λοιπά δικαιώµατα 

                             10   Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 

                             11   Αποσβεσµένα έξοδα λογισµικού 

                             12   Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών 

                             13   Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

                             14   Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

                             16   Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 

                             17   Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως 

                             19   Αποσβεσµένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

 

17   Συµµετοχές και τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

       17.00   Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

                   17.00.01   Αποτιµούµενες στο κόστος 

                             02   Αποτιµούµενες ως διαθέσιµες προς πώληση 

                             03   Αποτιµούµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

            01   Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες 

                   17.01.01   Αποτιµούµενες στο κόστος 
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                             02   Αποτιµούµενες ως διαθέσιµες προς πώλησης 

                             03   Αποτιµούµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

             02   Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

                    17.02.01  Αποτιµούµενες στο κόστος 

                              02  Αποτιµούµενες ως διαθέσιµες προς πώληση 

                              03  Αποτιµούµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

             10   Τίτλοι µεταβλητής απόδοσης εσωτερικού διαθέσιµοι προς πώληση 

                    17.10.00   Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών  

                                      Εσωτερικού 

                              01   Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 

                                      Εσωτερικού 

                              02   Ανεξόφλητες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο  

                                     Εσωτερικού 

                              03   Ανεξόφλητες µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο  

                                     Εσωτερικού 

                              04   Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 

                              98   Προβλέψεις για υποτιµήσεις 

             11   Τίτλοι µεταβλητής απόδοσης εξωτερικού διαθέσιµοι προς πώληση 

                    17.11.00   Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών  

                                      Εξωτερικού 

                              01   Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 

                                      Εξωτερικού 

                              02   Ανεξόφλητες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο  

                                     Εξωτερικού 

                              03   Ανεξόφλητες µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο  

                                     Εξωτερικού 

                              04   Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 

                              98   Προβλέψεις για υποτιµήσεις 

             12   Οµόλογα διαθέσιµα προς πώληση 

                    17.12.00   Έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

                              01   Έκδοσης λοιπών κρατών µελών του ΟΟΣΑ 

                              02   Έκδοσης καρτών που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                              10   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες µέλη  

                                     Του ΟΟΣΑ 
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                              11   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες που 

                                     ∆εν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                              20   Έκδοσης εταιρειών 

             13   Οµόλγα που θα κρατηθούν µέχρι τη λήξη 

                     17.13.00   Έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

                               01   Έκδοσης λοιπών κρατών µελών του ΟΟΣΑ 

                               02   Έκδοσης καρτών που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                               10   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες µέλη  

                                     Του ΟΟΣΑ 

                               11   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες που 

                                     ∆εν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                               20   Έκδοσης εταιρειών 

 

18   Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 

       18.02   Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά συνδεδεµένων 

                   Επιχειρήσεων 

            04   Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά λοιπών 

                    Συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 

            11   ∆οσµένες εγγυήσεις 

            12   Οφειλόµενο κεφάλαιο 

            13   Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

19   Λοιποί τίτλοι που θα κρατηθούν µέχρι τη λήξη 

 

 

ΟΜΑ∆Α 2: ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

20   Χορηγήσεις 

      20.00   Χορηγήσεις σε Γεωργία-Κτηνοτροφία-∆άση-Θήρα-Αλιεία 

                  20.00.00   Σε γεωργικές επιχειρήσεις 

                            01   Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                            02   Σε αλιευτικές επιχειρήσεις 

                            04   Σε δασικές επιχειρήσεις 

           05   Χορηγήσεις σε Ορυχεία-Μεταλλεία 
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                  20.05.00   Σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 

           10   Χορηγήσεις στη Βιοµηχανία 

           15   Χορηγήσεις στη Βιοτεχνία 

           20   Χορηγήσεις σε Οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις  

                  ∆ηµοσίων έργων 

                  20.20.00   Σε οικοδοµικές επιχειρήσεις 

                            01   Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

                            02   Σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 

           25   Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις ενέργειας 

           30   Χορηγήσεις στο Εµπόριο-Τράπεζες-Ασφάλειες-Ακίνητα 

                  20.30.00   Σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                            01   Σε πιστωτικά ιδρύµατα 

                            02   Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

                            10   Σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

           35   Χορηγήσεις για Μεταφορές-Αποθηκεύσεις-Επικοινωνία 

                  20.35.00   Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

                            01   Σε µεταφορικές επιχειρήσεις 

          40   Χορηγήσεις για υπηρεσίες 

                 20.40.00   Σε τουριστικές επιχειρήσεις 

          45   Χορηγήσεις σε λοιπούς κλάδους 

                 20.45.00   Χορηγήσεις στο ∆ηµόσιο 

                           01   Χορηγήσεις σε ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

                           02   Χορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ 

                           31   ∆άνεια µε πιστωτικές κάρτες 

                           32   ∆άνεια καταναλωτικής πίστεως 

                           98   Λοιπές χορηγήσεις 

          47   Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

21   Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

       21.00   Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-∆ασών-Θήρας 

                   -Αλιείας 

                   21.00.00   Σε συνδεδεµένες γεωργικές επιχειρήσεις 

                              01   Σε συνδεδεµένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                              02   Σε συνδεδεµένες αλιευτηκές επιχειρήσεις 
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                              04   Σε συνδεδεµένες δασικές επιχειρήσεις 

              05   Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 

                     21.05.00   Σε συνδεδεµένες εξορυκτικές επιχειρήσεις 

              10   Σε συνδεδεµένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

              15   Σε συνδεδεµένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

              20   Σε συνδεδεµένες οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις  

                     ∆ηµοσίων έργων 

                      21.20.00   Σε συνδεδεµένες οικοδοµικές επιχειρήσεις 

                                01   Σε συνδεδεµένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

                                       02   Σε συνδεδεµένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 

              25   Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ενέργειας 

              30   Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εµπορικές-Τράπεζες-Ασφάλειες- 

                     Ακινήτων 

                     21.30.00   Σε συνδεδεµένες εµπορικές επιχειρήσεις 

                               01   Σε συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

                               02   Σε συνδεδεµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

              35   Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες µεταφορικές επιχειρήσεις-αποθηκεύσεως- 

                     Επικοιωνίας 

                     21.35.00   Σε συνδεδεµένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

                               01   Σε συνδεδεµένες µεταφορικές επιχειρήσεις 

              40   Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 

                     21.40.00   Σε συνδεδεµένες τουριστικές επιχειρήσεις 

              45   Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 

                     21.45.98   Σε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

              47   Χρηµατοδοτικές µισθώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

              50   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχεριήσεις Γεωργίας- 

                     Κτηνοτροφίας-∆ασών-Θήρας-Αλιείας 

                     21.50.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος γεωργικές επιχειρήσεις 

                               01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                               02   Σε συµµετοχικού ενδαιφέροντος αλιευτικές επιχειρήσεις 

                               04   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος δασικές επιχειρήσεις 

              55   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων- 

                     Μεταλλείων 

                     21.55.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος εξορυκτικές επιχειρήσεις 
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              60   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

              65   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις  

              70   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέορντος οικοδοµικές,  

                     Κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 

                     21.70.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος οικοδοµικές επιχειρήσεις 

                               01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος κατασκευαστικές  

                                      Επιχειρήσεις 

                               02   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος ναυπηγικές επιχειρήσεις 

              75   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 

              80   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδαιφέροντος επιχειρήσεις Εµπορίου 

                     -Τραπεζών-Ασφαλειών-Ακινήτων 

                       21.80.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος εµπορικές επιχειρήσεις 

                                 01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύµατα 

                                 02   Σε συµµετοχικού ενδιαφέορντος ασφαλσιτικές επιχειρήσεις 

               85   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις µεταφορών-  

                      Αποθηκεύσεων-επικοινωνιών 

                      21.85.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

                                01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος µεταφορικές επιχειρήσεις 

               90   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 

                      21.90.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος τουριστικές επιχειρήσεις 

               95   Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών 

                      Κλάδων 

                      21.95.98   Σε λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

               97  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                     Επιχειρήσεις 

 

29   Στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπτόµενες 

       Εκµεταλλεύσεις 

       29.01   Εδαφικές εκτάσεις από πλειστηριασµό 

            02   Κτήρια από πλειστηριασµό 

            03   Μηχανήµατα και µηχανικός εξοπλισµός από πλειστηριασµό 

            97   Προκαταβολές για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από 

                   Πλειστηριασµό 

            99   Αποσβεσµένα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµό  
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ΟΜΑ∆Α 3: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ         

 

30   Απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 

       30.00   Απαιτήσεις από προµήθειες εγγυητικών επιστολών 

            01   Απαιτήσεις από προµήθειες διαχειρίσεως τίτλων 

            02   Απαιτήσεις από προµήθειες διαχειρίσεως λοιπών περιουσιακών  

                   Στοιχείων 

            03   Απαιτήσεις από προµήθειες διαθέσεως, εξοφλήσεως, ανανεώσεως 

                   Χρεογράφων εκδόσεως τρίτων 

            04   Απαιτήσεις από εκµίσθωση θυρίδων 

            05   Ανταποκριτές εσωτερικού 

            06   Απαιτήσεις από έξοδα για λογαριασµό τρίτων 

            07   Εκκρεµή καλύµµατα εντολών και εµβασµάτων 

            10   Κεντρική Τράπεζα- απαιτήσεις από από προµήθειες 

            11   Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και 

                   Τραπεζικών οµολόγων 

            12   Κεντρική Τράπεζα- διαφορά επιτοκίων καταθέσεων σε συνάλλαγµα για  

                   Αναλήψεις τόκων σε ευρώ 

            13   Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από καταθέσεις χρηµατικών  

                   Προκαταβολών πελατών για εισαγωγές 

            14   Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από εξοφλήσεις κρατικών χρεογράφων 

            15   Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από τόκους ανανεώσεως εντόκων  

                   Γραµµατίων ∆ηµοσίου 

            29   Κεντρική Τράπεζα-λοιπές απαιτήσεις 

            30   Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα-διάφορες απαιτήσεις εκτός  

                   Χορηγήσεων 

            89   Λοιπές απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες   

 

31 Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 

      31.00   Υποχρεωτικές επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 

           01   Προαιρετικές επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 

           02   Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου για διάθεση στο κοινό 
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                  31.02.00   Τρίµηνης διάρκειας 

                            01   Εξάµηνης διάρκειας 

                            02   Ετήσιας διάρκειας 

           03   Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου προεξοφληµένα 

                  31.03.00   Τρίµηνης διάρκειας 

                            01   Εξάµηνης διάρκειας 

                            02   Ετήσιας διάρκειας 

 

34   Χρεόγραφα 

       34.00   Μετοχές εµπορικού χαρτοφυλακίου 

                   34.00.00   Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 

                             01   Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών  

                                    Εσωτερικού 

                             02   Ανεξόφλητες Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο  

                                    Εταιριών εσωτερικού 

                             03   Ανεξόφλητες Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

                                    Εταιριών εσωτερικού 

                             04   Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 

                             05   Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών 

                                    Εξωτερικού 

                             06   Ανεξόφλητες Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

                                    Εταιριών εξωτερικού 

                             07   Ανεξόφλητες Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

                                    Εταιριών εξωτερικού 

             01   Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 

             04   Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες 

             09   Άλλοι τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 

             10   Οµολογίες 

             12   Οµόλογα εµπορικού χαρτοφυλακίου 

                     34.12.00   Έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

                               01   Έκδοσης λοιπών κρατών µελών του ΟΟΣΑ 

                               02   Έκδοσης κρατών που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                               10   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες µέλη  

                                       Του ΟΟΣΑ 
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                               11   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες που  

                                       ∆εν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                               20   Έκδοσης εταιριών 

            18   Άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης εµπορικού χαρτοφυλακίου 

            19   Άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης εµπορικού χαρτοφυλακίου 

            20   Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές 

            21   Προεγγραφές σε υπό έκδοση οµολογίες 

            40   Άλλοι τίτλοι (πλην εµπορικού χαρτοφυλακίου) που αποτιµώνονται στην 

                   Εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 

35   Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών 

       35.01   Προσωπικό-Λογαριασµοί προς απόδοση 

            02   Λοιποί συνεργάτες τρίτοι-Λογαριασµοί προς απόδοση 

            03   Πάγιες προκαταβολές 

 

36   Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 

       36.00   Έξοδα εποµένων χρήσεων 

            01   Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, εκτός τόκων 

            04   ∆ιαφορές (χρεωστικές) αποτιµήσεως προθεσµιακών πράξεων σε  

                   Σύναλλαγµα 

 

37   Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 

       37.00   Έντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων 

            04   Υποχρεωτικές καταθέσεις για χρηµατοδότηση δηµοσίων επιχειρήσεων 

            06   Υποχρεωτικές έντοκες καταθέσεις για ειδικές χορηγήσεις 

                   37.06.00   Καταθέσεις για χορηγήσεις στη βιοτεχνία 

            20   Άτοκος δεσµευµένος λογαριασµός καταθέσεων 

            89   Λοιπές ειδικές καταθέσεις 

 

38   Χρηµατικά διαθέσιµα 

       38.00   Ταµείο  

            01   Ταµείο ξένων τραπεζογραµµατίων 

            02   Χρηµαταποστολές 

            04   Ληγµένα τοκοµερίδια για είσπραξη 
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            05   Ανταποκριτές εξωτερικού 

                   38.05.00   Άτοκοι τρεχούµενοι λογαριασµοί 

                             01   Έντοκοι τρεχούµενοι λογαριασµοί 

                             02   Άτοκοι-Έντοκοι τρεχούµενοι λογαριασµοί 

           06   Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού 

                  38.06.00   Κεντρική Τράπεζα-Τρεχούµενος λογαριασµός 

           07   Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού 

           08   Καταθέσεις προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού 

           09   Καταθέσεις προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού   

           10   Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 

           20   Επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εσωτερικού 

           21   Επιταγές  εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών ξσωτερικού  

           22   Επιταγές εισπρακτέες µέσω Γραφείου Συµψηφισµού 

           23   Λοιπές επιταγές εισπρακτέες 

 

39   Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί 

       39.00   Προκαταβολές προσωπικού 

            01   Χρηµατικές διευκολύνσεις στο προσωπικό 

            02   Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

            03   Μέτοχοι-λογαριασµός καλύψεως µετοχικού κεφαλαίου 

            04   Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο 

            06   Προµερίσµατα 

            09   ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

            10   ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί Γενικών ∆ιευθυντων ή ∆ιευθυντών 

            11   Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά συνδεδεµένων 

                   Επιχειρήσεων 

            13   Ελληνικό ∆ηµόσιο-προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 

                   39.13.00   Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 

                             01   Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών 

                                    Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και ονοµαστικών µετοχών µη 

                                    Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

                             02   Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα   

                                    Ανωνύµων µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

                             03   Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών 
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                                    Αλλοδαπής 

                             04   Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από τοκοµερίδια  

                                     Χρεογράφων αλλοδαπής 

                             05   Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίδια αµοιβαίων  

                                    Κεφαλαίων 

            14   Ελληνικό ∆ηµόσιο-απαιτήσεις από δαιφορές επιτοκίων χορηγήσεων 

            18   Ελληνικό ∆ηµόσιο-λοιπές απαιτήσεις 

            19   Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων, εισπρακτέες στην  

                   Επόµενη χρήση 

            21   Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις,εκτός χορηγήσεων, λκατά λοιπών  

                    Συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 

            23   Μέτοχοι-απαιτήσεις από φόρους υπεραξίας 

            41   Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων 

            42   Χρηµατικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων 

            89   Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί  

                   39.89.00   Απαιτήσεις από εκµίσθωση ακινήτων 

                             01   Απαιτήσεις από πώληση ακινήτων-πλοίων 

                             02   Απαιτήσεις από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

                             99   Λοιπές απαιτήσεις 

            97   Επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 

            98   Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου 

            99   Λοιπές επίδικες απαιτήσεις, εκτός χορηγήσεων 

 

 

ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  

                     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    

40   Μετοχικό κεφάλαιο 

       40.00   Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών 

            01   Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών 

                   40.01.00   Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλιο προνοµιούχων µετοχών 

                                    Αόριστης διάρκειας 

                             01   Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών  

                                    Καθορισµένης διάρκειας 
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           02   Οφειλοµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών 

           03   Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών 

           04   Κοινό µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο 

           05   Προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο 

 

41   Αποθεµατικά-∆ιαφορές αναπροσαρµογής 

       41.00   Καταβεβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

            01   Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

            02   Τακτικό αποθεµατικό 

            03   Αποθεµατικά Καταστατικού 

            04   Ειδικά αποθεµατικά 

            05   Έκτακτα αποθεµατικά 

            06   ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 

            07   ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

            08   Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων 

            13   Αποτελέσµατα οµολόγων διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου 

                   41.13.00   Έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

                             01   Έκδοσης λοιπών κρατών µελών του ΟΟΣΑ 

                             02   Έκδοσης κρατών που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                             10   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες µέλη  

                                     Του ΟΟΣΑ 

                             11   Έκδοσης Τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε χώρες που δεν  

                                     Είναι µέλη του ΟΟΣΑ 

                             20   Έκδοσης εταιρειών 

            20   Κρατήσεις για «κεφάλαια» γενικών τραπεζικών κινδύνων 

                   41.20.03   Επί απαιτήσεων κατά πιστωτικών κινδύνων 

                             04   Επί απαιτήσεων κατά πελατών 

                             05   Επί οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 

                             06   Επί µετόχων και άλλων τίλτων µεταβλητής απόδοσης 

 

42   Αποτελέσµατα εις νέο 

       42.00   Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

            01   Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 

            02   Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 
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            04   ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 

 

43   Ίδιες µετοχές και ποσά προορισµένα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

       43.00   Καταβολές µετόχων 

            02   ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

                   ................ 

            09   Ίδιες µετοχές 

 

44   Προβλέψεις 

       44.00   Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την  

                   Υπηρεσία 

             03   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

                    44.03.00   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις σε  

                                     Πελάτες 

                              01   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από απαιτήσεις κατά 

                                      Πιστωτικών ιδρυµάτων  

                              02   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές  

                                      Εργασίες 

             07   Προβλέψεις για καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών   

             09   Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 

             12   Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 

             13   Προβλέψεις για έξοδα προηγουµένων χρήσεων 

             98   Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 

 

45   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (εκτός καταθέσεων) 

       45.00   Οµολογιακά δάνεια µη µετατρέψιµα σε µετοχές 

                    45.00.01   Οµολογίες εκδοθείσες 

                              21   Έξοδα έκδοσης οµολογιακών δανείων 

                              99   Ίδιες οµολογίες 

             01   Οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές 

             04   Τραπεζικά οµόλογα 

             06   Μακροπρόθεσµες αναχρηµατοδοτήσεις από την Κεντρική Τράπεζα 

             10   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

             11   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
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                    Πιστωτικά ιδρύµατα 

             12   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 

             22   Ελληνικό ∆ηµόσιο 

             23   Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 

             98   Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

46   Συναλλαγµατική θέση 

       46.01   Συναλλαγµατική θέση σε USD 

                  46.01.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

            02   Συναλλαγµατική θέση σε GBP 

                  46.02.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

            03   Συναλλαγµατική θέση σε JPY 

                  46.03.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

            04   Συναλλαγµατική θέση σε CAD 

                  46.04.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

           10   Συναλλαγµατική θέση συµµετοχών σε USD 

                  46.10.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

           20   Συναλλαγµατική θέση χρηµατοδότησης συµµετοχών σε USD 

                  46.20.01   Συναλλαγµατική θέση    

                            90   Αντίτιµο συναλλαγµατικής θέσης 

 

47   Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

       47.01   Position ξένων τραπεζογραµµατίων σε USD 

                   47.01.01   Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

                             90   Αντίτιµο Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

            02   Position ξένων τραπεζογραµµατίων σε GBP 

                   47.02.01   Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

                             90   Αντίτιµο Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

            03   Position ξένων τραπεζογραµµατίων σε JPY 
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                    47.02.01   Position ξένων τραπεζογραµµατίων 

                             90   Αντίτιµο Position ξένων τραπεζογραµµατίων  

                   …………………………………………………… 

 

48   Λογαριασµοί συνδέσµου καταστηµάτων 

       48.00   Καταστηµάτων εσωτερικού 

                   48.00.00   Κατάστηµα Α 

            01   Καταστηµάτων εξωτερικού 

                   48.01.00   Κατάστηµα Β 

 

 

ΟΜΑ∆Α 5: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 

50   Καταθέσεις όψεως 

       50.00   Ιδιωτών 

            01   Εταιρειών 

            02   ∆ηµοσίων οργανισµών 

            03   ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 

            04   Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

            11   Τρεχούµενοι λογαριασµοί καταθέσεων 

            98   Λοιπές καταθέσεις 

 

51   Καταθέσεις ταµιευτηρίου 

       51.00   Απλές 

            01   Με προειδοποίηση 

            02   Στεγαστικού ταµιευτηρίου 

            03   Ταµιευτηρίου νεότητας 

            98   Λοιπές καταθέσεις ταµιευτηρίου 

 

52   Καταθέσεις προθεσµίας-τραπεζικά οµόλογα 

      52.00   Ιδιωτών 

            01   Εταιρειών 

            02   ∆ηµοσίων οργανισµών 

            03   ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 
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            04   Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

            11   Ειδικές προθεσµιακές καταθέσεις 

            49   Λοιπές καταθέσεις 

            50   Τραπεζικά οµόλογα 

 

53   Άλλες κατηγορίες καταθέσεων 

       53.00   ∆εσµευµένες καταθέσεις ιδιωτών-εταιρειών 

            01   ∆εσµευµένες καταθέσεις ∆ηµοσίων οργανισµών 

            02   ∆εσµευµένες καταθέσεις ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 

            03   ∆εσµευµένες καταθέσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

            04   ∆εσµευµένες καταθέσεις όψεως κατοίκων εξωτερικού 

            05   ∆εσµευµένες καταθέσεις προθεσµίας κατοίκων εξωτερικού 

            09   Λοιπές δεσµευµένες καταθέσεις 

            10   Καταθέσεις για εγγύηση ιδιωτών-εταιρειών 

            11   Καταθέσεις για εγγύηση ∆ηµοσίων οργανισµών 

            12   Καταθέσεις για εγγύηση ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 

            13   Καταθέσεις για εγγύηση Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

            19   Λοιπές καταθέσεις για εγγύηση 

            20   Ειδικές καταθέσεις Κεντρικής Τράπεζας 

            30   Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 

 

54   Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 

        54.00   Φόρος προστιθέµενης αξίας 

             01   Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί εσόδων 

            02   Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί συµβάσεων 

            03   Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού 

                    54.03.00   Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 

                              01   Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωτών υπηρεσιών 

                              03   Φόρος αποζηµιώσεων απολυοµένων 

                              04   Χαρτόσηµο και ΟΓΑ αποζηµιώσεων απολυλοµενων 

            04   Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων  

                   54.04.00   Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 

                              01   Χαρτόσηµο και ΟΓΑ αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 

                              02   Χαρτόσηµο και ΟΓΑ λοιπών αµοιβών τρίτων 
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           05   Φόροι-τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 

                   54.05.00   Φόροι-τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

                             07   Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 

                             08   Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως  

                                    Φόρου εισιδήµατος 

          09   Φόρος µερισµάτων 

          10   Φόρος ακίνητης περιουσίας 

          11   Φόρος αναπροσαρµογής παγίων 

          12   Φόρος αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

          13   Χαρτόσηµο αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

          14   Φόροι-τέλη αναγειρόµενων οικοδοµών 

          15   Φόρος αµοιβών εργολάβων 

          16   Φόρος αµοιβών λοιπών τρίτων µη ελευθέρων επαγγελµατιών 

          17   Χαρτόσηµο αµοιβών λοιπών τρίτων µη ελευθέρων επαγγελµατιών 

          18   Χαρτόσηµο εισοδηµάτων από οικοδοµές 

          19   Τέλη υδρεύσεως εισοδηµάτων από οικοδοµές 

          20   Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 

          21   Φόροι τόκων 

          98   Λοιποί φόροι-τέλη 

          99   Φόροι-τέλη προηγουµένων χρήσεων 

 

55   Ασφαλιστικοί οργανισµοί 

       55.00   Ταµεία κύριας ασφαλίσεως 

            01   Ταµεία επικουρικήε ασφαλίσεως 

            02   Ταµεία προνοίας 

            98   Λοιποί ασφαλιστικοί οργανισµοί 

            99   Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούµενεες προηγουµένων χρήσεων 

 

56   Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 

       56.00   Έσοδα εποµένων χρήσεων 

            01   Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα , εκτός τόκων 

            04   ∆ιαφορές (πιστωτικές) αποτιµήσεως προθεσµιακών πράξεων σε  

                   Συνάλλαγµα 

 57   Επιταγές και εντολές πληρωτέες 
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        57.00   Επιταγές πληρωτέες 

             01   Επιταγές επί ανταποκριτών 

             02   Επιταγές πληρωµής µισθών και συντάξεων 

             10   Εντολές πληρωτέες 

             11   Εντολές επί ανταποκριτών 

             97   Λοιπές επιταγές πληρωτέες 

              98   Λοιπές εντολές πληρωτέες 

 

58   Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής 

 

59   Λοιπές υποχρεώσεις 

       59.00   Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 

                    59.00.00   Απο χρηµατοδοτήσεις 

                              01   Από αναχρηµατοδοτήσεις 

                              02   Από αναπροεξοφλήσεις χαρτοφυλακίου 

            01   Κεντρική Τράπεζα-υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό της 

                    59.01.00   Παράβολα 

                              01   Εισφορές ποινές πελατών για παραβάσεις κανόνων  

                                     Εισαγωγών 

                              02   Εισφορές ποινές πελατών για παραβάσεις κανόνων 

                                     Χρηµατοδότησης 

                              03   Προµήθειες Ελληνικού ∆ηµοσίου για εγγυηµένα δάνεια 

            02   Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων        

                    59.02.01   Για σκοπούς αντστάθµισης 

                    ................ 

                    59.02.51   Για εµπορικούς σκοπούς 

            04   Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

            05   Υποχρεώσεις προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύµατα 

            06   Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 

            11   Οµολογίες πληρωτέες 

            12   Τοκοµερίδια πληρωτέα 

            13   Μερίσµατα πληρωτέα 

            14   Προµερίσµατα πληρωτέα 

            15   Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών και τίτλων µε χαρακτήρα  
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                   Ακινητοποιήσεων 

            16   Οφειλόµενες δόσεις χρεογράφων 

            17   Μέτοχοι-αξία µετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή  

                   Μειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου 

            20   Υποχρεώσεις για απόδοση χρηµατικών δεσµεύσεων για εισαγωγές 

            21   Καλύµµατα σε ευρώ ενέγγυων πιστώσεων και προεµβασµάτων  

                   Εξωτερικού 

            22   Καταθέσεις χρηµατικών εγγυήσεων για κάλυψη ενδεχοµένων ζηµιών 

                   Από προθεσµιακές πράξεις σε συνάλλαγµα 

            30   Ελληνικό ∆ηµόσιο-υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό του 

            31   Ελληνικό ∆ηµόσιο-λοιπές υποχρεώσεις 

            32   Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό ΝΠ∆∆ 

            33   Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό λοιπών τρίτων 

            40   Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 

            41   Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού 

            42   ∆ικαιούχοι αµοιβών 

            43   Προµηθευτές 

            44   Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 

            45   Πελάτες-προϊόν εξαγωγών τους προς απόδοση 

            46   Πελάτες-προϊόν εισπράξεως συναλλαγµατικών τους προς απόδοση 

            47   Πελάτες-προϊόν εισπράξεως επιταγών τους προς απόδοση 

            48   Πελάτες-προϊόν εισπράξεως φορτοτικών τους προς απόδοση 

             98   Λοιπές υποχρεώσεις 

             99   Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφαλίσεως 

 

 

ΟΜΑ∆Α 6: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

 

60   Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

       60.00   Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 

                   60.00.00   Τακτικές αποδοχές 

                             01   Οικογενειακά επιδόµατα 

                             02   Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης 

                             03   ∆ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 
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                             04   Αποδοχές επισήµων αργιών 

                             05   Αποδοχές ασθενείας 

                             06   Αποδοχές κανονικής αδείας 

                             07   Επιδόµατα κανονικής αδείας 

                             08   Αποζηµιώσεις µη χορηγουµένων αδειών 

                             10   Έκτακτες αµοιβές (βραβεία, επιδόµατα) 

                             11   Αµοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 

                             12   Αµοιβές µαθητευόµενων (τακτικές, έκτακτες,αργιών) 

                             13   Επίδοµα ισολογισµού 

            01   Αµοιβές ηµεροµισθίου προσωπικού 

                   60.01.00   Τακτικές αποδοχές 

                             01   Οικογενεικά επιδόµατα 

                             02   Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης 

                             03   ∆ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 

                             04   Αποδοχές επισήµων αργιών 

                             05   Αποδοχές ασθενείας 

                             06   Αποδοχές κανονικής αδείας 

                             07   Επιδόµατα κανονικής αδείας 

                             08   Αποζηµιώσεις µη χορηγουµένων αδειών 

                             10   Έκτακτες αµοιβές (βραβεία, επιδόµατα) 

                             11   Αµοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 

                             12   Αµοιβές µαθητευόµενων (τακτικές, έκτακτες,αργιών) 

                             13   Επίδοµα ισολογισµού 

            02   Παρεπόµενες αποδοχές και έξοδα προσωπικού 

                   60.02.00   Είδη ενδύσεως 

                             01   Έξοδα στεγάστεως (πχ κατοικών) 

                             02   Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου 

                             03   Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (πχ κατασκηνώσεων) 

                             04   Έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού 

                             05   Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης(πχ νοσήλεια) 

                             06   Ασφάλιστρα προσωπικού(πχ οµαδικής ή ατοµικής ασφάλισης) 

                             99   Λοιπές παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

            03   Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού 

                   60.03.00   Έργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
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                             01   Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφάλισης 

                             02   Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφάλισης 

                             04   Χαρτόσηµο µισθοδοσίας 

                             99   Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 

             04   Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπικού 

                    60.04.00   Έργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 

                             01   Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφάλισης 

                             02   Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφάλισης 

                             04   Χαρτόσηµο µισθοδοσίας 

                             99   Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 

            99   Προϋπολογισµένες-Προπληρωµένες αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

 

61   Αµοιβές και έξοδα τρίτων 

       61.00   Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελαµτιών υποκείµενες σε  

                   Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

                   61.00.00   Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 

                             01   Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 

                             02   Αµοιβές και έξοδα τεχνικών 

                             03   Αµοιβές και έξοδα οργανωτών-µελετητών-ερευνητών 

                             04   Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών 

                             05   Αµοιβές και έξοδα ιατρών 

                             06   Αµοιβές και έξοδα οικονοµικών συµβούλων-λογιστών 

                             99   Αµοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών 

            01   Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε  

                   Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

                   61.01.00   Αµοιβές συνεδριάσεων µελών διοικητικού συµβουλίου 

                             01   Αµοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 

            98   Λοιπές αµοιβές τρίτων 

            99   Προϋπολογισµένες-προπληρωµένες αµοιβές και έξοδα τρίτων 

 

62   Παροχές τρίτων 

       62.03   Τηλεπικοινωνίες 

                   62.03.00   Τηλεφωικά-τηλεγραφικά 

                             01   Τηλέτυπο 
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                             02   Ταχυδροµικά 

                             04   Swift 

            04   Ενοίκια 

                   62.04.01   Ενοίκια κτηρίων 

                             03   Ενοίκια µεταφορικών µέσων 

                             05   Ενοίκια µηχανογραφικού εξοπλισµού 

                             07   Ενοίκια φωτοαντιγραφικών µέσων 

                             08   Ενοίκια φωτεινών επιγραφών 

            05   Ασφάλιστρα 

                   62.05.00   Ασφάλιστρα πυρός 

                             01   Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

                             02   Ασφάλιστρα µεταφορών 

                             03   Ασφάλιστρα πιστώσεων 

                             04   Ασφάλιστρα χρηµαταποστολών 

                             99   Λοιπά ασφάλιστρα 

            06   Αποθήκευτρα 

            07   Επισκευές και συντηρήσεις 

                   62.07.01   Κτηρίων-Εγκαταστάσεων κτηρίων 

                             03   Μεταφορικών µέσων 

                             04   Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 

                             05   Μηχανογραφικού εξοπλισµού 

                             99   Λοιπές επισκευές και συντηρήσεις 

             98   Λοιπές παροχές τρίτων 

                    62.98.00   Φωτισµός 

                              01   Φωταέριο 

                              02   Ύδρευση 

                              99   Λοιπές παροχές τρίτων 

             99   Προϋπολογισµένες-προπληρωµένες παροχές τρίτων 

 

63   Φόροι-Τέλη 

        63.00   Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος 

                     63.00.00   Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος εσωτερικού 

                               01   Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµνεος εξωτερικού 

             02   Τέλη δανείων και λοιπών πράξεων 
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             03   Φόροι-τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 

                     63.03.00   Αυτοκινήτων  επιβατικών 

                               01   Αυτοκινήτων ειδικών 

             04   ∆ηµοτικά φόροι-τέλη 

                    63.04.00   Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 

                              01   Φόροι και  τέλη ανεγειρόµενων ακινήτων 

                              02   Φόροι ακάλυπτων χώρων 

                              99   Λοιποί δηµοτικοί φόροι 

             05   Φόροι-τέλη προβλεπόµενοι από διεθνείς οργανισµούς 

             06   Λοιποί φόροι-τέλη εξωτερικού 

             98   Λοιποί φόροι τέλη 

                    63.98.00   Χαρτόσηµο µισθωµάτων 

                              01   Τέλη υδρεύσεως 

                              02   Φόρος ακίνητης περιουσίας 

                              04   Χαρτόσηµο εσόδων από τόκους και προµήθειες 

                              06   Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 

                              08   Φόρος προστιθέµενης αξίας 

                              99   Άλλοι φόροι-τέλη 

             99   Προϋπολογισµένοι-προπληρωµένοι φόροι-τέλη 

 

64   ∆ιάφορα έξοδα 

       64.00   Έξοδα µεταφορών 

                   64.00.00   Έξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων ιδιοκτησίας της Τράπεζας 

                             01   Έξοδα µεταφοράς προσωπικού µε µεταφορικά µέσα τρίτων 

            01   Έξοδα ταξιδιών 

                   64.01.00   Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 

                             01   Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 

            02   Έξοδα προβολής και διαφήσµισης 

                   64.02.00   ∆ιαφηµίσεις από τον τύπο 

                             01   ∆ιαφηµίσεις από το ραδιόφωνο-τηλεόραση 

                             02   ∆ιαφηµίσεις από τον κινηµατογράφο 

                             03   ∆ιαφηµίσεις από τα λοιπά µέσα ενηµέρωσης 

                             04   Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών 

                             05   Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεµφερών  
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                                    Εκδηλώσεων 

                             06   Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 

                             07   Έξοδα προβολής δια λοιπών µεθόδων 

                             10   Έξοδα διαφηµιστικών και άλλων εκδόσεων 

                             99   ∆ιάφορα έξοδα προβολής και διαφήµισης 

            03   Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 

                   64.03.00   Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 

                             01   Έξοδα εκθέσεων εξωετρικού 

                             02   Έξοδα επιδείξεων 

            05   Συνδροµές-εισφορές 

                   64.05.00   Συνδροµές σε περιοδικά και εφηµερίδες 

                             01   Συνδροµές –εισφορές σε επαγγελαµτικές οργανώσεις 

                             02   ∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου διαπραγµάτευσης τίτλων 

            06   ∆ωρεές-επιχορηγήσεις 

                   64.06.00   ∆ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 

                             01   Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς 

                             98   Λοιπές δωρεές 

                             99   Λοιπές επιχορηγήσεις 

            07   Έντυπα και γραφική ύλη 

                   64.07.00   Έντυπα 

                              01   Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 

                              02   Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 

                              03   Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 

            08   Υλικά άµεσης αναλώσεως 

                    64.08.00   Καύσιµα, λοιπά υλικά και έξοδα κλιµατισµού 

                              01   Υλικά καθαριότητας 

                              02   Υλικά φαρµακείου 

                              99   Λοιπά υλικά αναλώσεως 

            09   Έξοδα δηµοσιεύσεων 

                    64.09.00   Έξοδα δηµοσιεύσεων ισολογισµού και προσκλήσεων 

                              01   Έξοδα δηµοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων 

                              99   Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 

            14   Οδοιπορικά έξοδα 

            15   Έξοδα επιθεωρήσεων και εκτάκτων αποστολών 
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            20   Εισφορές Τράπεζας 

                   64.20.01   Εισφορά ν 128/75 

                             02   Εισφορά στο Ταµείο Εγγυήσεως Καταθέσεων 

            73   Ζηµίες από πώληση χρεογράφων 

            98   Λοιπά διάφορα έξοδα 

                   64.98.00   Κοινόχρηστες δαπάνες 

                             01   Έξοδα λειτουργίας Οργάνων ∆ιοίκησης 

                             02   ∆ικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών 

                             03   Έξοδα συµβολαιογράφων 

                             04   Έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών 

                             05   Έξοδα διαφόρων τρίτων 

            99   Προϋπολογισµένα-προπληρωµένα διάφορα έξοδα 

 

65   Τόκοι και προµήθειες 

        65.00   Τόκοι καταθέσεων όψεως 

                     65.00.00   Τόκοι καταθέσεων όψεως ιδιωτών 

                               01   Τόκοι καταθέσεων όψεως εταιρειών 

                               02   Τόκοι καταθέσεων όψεως ∆ηµοσίων Οργανισµών 

                                03   Τόκοι καταθέσεων όψεως ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων  

                                04   Τόκοι καταθέσεων όψεως Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

                                11   Τόκοι τρεχούµενων λογαριασµών καταθέσεων  

                                98   Τόκοι λοιπων καταθέσεων όψεως 

             01   Τόκοι καταθέσεων ταµιευτηρίου 

                     65.01.00   Τόκοι ταµιευτηρίου 

                               01   Τόκοι ταµιευτηρίου µε προειδοποίηση 

                               02   Τόκοι στεγαστικού ταµιευτηρίου 

                               03   Τόκοι ταµιευτηρίου νεότητας 

                               98   Τόκοι λοιπών καταθέσεων ταµιευτηρίου 

             02   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας και τραπεζικών οµολόγων 

                     65.02.00   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας ιδιωτών 

                               01   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας εταιρειών 

                               02   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας ∆ηµοσίων Οργανισµών 

                               03   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων  

                               04   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
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                               50   Τόκοι τραπεζικών οµολόγων  

                               98   Τόκοι λοιπών καταθέσεων προθεσµίας 

             03   Τόκοι λοιπών κατηγοριών καταθέσεων 

                    65.03.00    Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων ιδιωτών-εταιρειών 

                               01   Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων ∆ηµοσίων Οργανισµών 

                               02   Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 

                               03   Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

                               04   Τόκοι καταθέσεων όψεως κατοίκων εξωτερικού  

                               05   Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων προθεσµίας κατοίκων  

                                       εξωτερικού 

                               09   Τόκοι λοιπών δεσµευµένων καταθέσεων 

                               10   Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση ιδιωτών-εταιριών 

                               11   Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση ∆ηµοσίων Οργανισµών 

                               12   Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 

                               13   Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

                               19   Τόκοι λοιπών καταθέσεων για εγγύηση 

                               20   Τόκοι ειδικών καταθέσεων Κεντρικής Τράπεζας 

                               30   Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς 

             10   Τόκοι οµολογιακών δανείων 

                    65.10.00   Τόκοι οµολογιακών δανείων µη µετατρέψιµων σε µετοχές 

                              01   Τόκοι οµολογιακών δανείων  µετατρέψιµων σε µετοχές 

             11   Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς την Κεντρική Τράπεζα 

                     65.11.00   Τόκοι χρηµατοδοτήσεων 

                               01   Τόκοι αναχρηµατοδοτήσεων 

                               02   Τόκοι αναπροεξόλφησης χαρτοφυλακίου 

                               06   Τόκοι τρεχούµενου λογαριασµού 

             12   Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς Πιστωτικά Ιδρύµατα 

                     65.12.00   Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

                               01   Τόκοι υποχρεώσεων προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

                                       Πιστωτικά Ιδρύµατα 

                               03   Τόκοι υποχρεώσεων προς µη συνδεδεµένα Πιστωτικά  

                                       Ιδρύµατα 

                               04   Τόκοι δανείων σε συνάλλαγµα 

             13    Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς συγγενείς επιχειρήσεις 



 165 

                     65.13.04   Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

                               06   Τόκοι υποχρεώσεων προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                       Επιχειρήσεις 

             21   Τόκοι ανταποκριτών εξωτερικού 

             73   Λοιποί τόκοι 

             74   Προµήθειες έξοδα 

             99   Προϋπολογισµένοι-προπληρωµένοι τόκοι και προµήθειες 

 

66   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 

       66.11   Αποσβέσεις κτηρίων-εγκαταστάσεων κτηρίων 

                   66.11.00   Αποσβέσεις κτηρίων-εγκαταστάσεων κτηρίων 

                             03   Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων 

                             07   Αποσβέσεις κτηρίων-εγκαταστάσεων κτηρίων σε ακίνητα 

                                    Τρίτων 

                             10   Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων τρίτων  

            12   Αποσβέσεις µηχανηµάτων-λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 

                   66.12.00   Αποσβέσεις µηχανηµάτων 

                             06   Αποσβέσεις λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 

            13   Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 

                   66.13.01   Αποσβέσεις επιβατικών αυτοκινήτων 

                             02   Αποσβέσεις αυτοκινήτων ειδικής χρήσεως 

                             09   Αποσβέσεις λοιπών µέσων µεταφοράς 

            14   Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 

                   66.14.00   Αποσβέσεις επίπλων 

                             01   Αποσβέσεις σκευών 

                             02   Αποσβέσεις µηχανών γραφείων 

                             03   Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

                                    Συγκροτηµάτων 

                             08   Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 

                             09   Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 

            16   Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς  

                   Απόσβεσης 

                   66.16.00   Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως 

                             01   Αποσβέσεις δικαιωµάτων τραπεζικής ιδιοκτησίας 
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                             05   Αποσβέσεις λοιπών δικαιωµάτων 

            29   Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµούς 

                   66.29.01   Αποσβέσεις κτηρίων-εγκαταστάσεων κτηρίων από  

                                    Πλειστηριασµούς 

                             02   Αποσβέσεις µηχανηµάτων και λοιπού µηχανολογικού  

                                    Εξοπλισµού από Πλειστηριασµούς 

                             03   Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων από πλειστηριασµούς 

                             04   Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λοιπού 

                                    Εξοπλισµού απο πλειστηριασµούς 

            99   Προϋπολογισµένες αποσβέσεις εκµεταλλεύσεως 

 

67   ................................................................................ 

  

68   .................................................................................. 

 

69   Ζηµίες εκµεταλλευσης 

        69.01   Αρνητικές συναλλαγµατικές διαφορές 

        ........ 

             11   Ζηµίες από δάνεια και απαιτήσεις 

                    69.11.01   Από αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

             12   Ζηµίες από οµόλογα 

                    69.12.01   Απο αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                                     69.12.02.12   Οµολόγων διαθεσίµων προς πώληση 

                                                    13   Οµολόγων κρατούµενων έως τη λήξη 

                                                    34   Οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 

             13   Ζηµίες από µετοχές 

                    69.13.01   Απο αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                                     69.12.02.10   Μετοχών εσωτερικού διαθεσίµων προς πώληση 

                                                    11   Μετοχών εξωτερικού διαθεσίµων προς πώληση 

                                                    34   Μετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου   

             14   Ζηµίες από συµµετοχές 
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                    69.14.01   Απο αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                              03   Από ανακύκλωση 

             15   Ζηµίες από παράγωγα 

                    69.15.01   Απο αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                              .... 

             19   Ζηµίες από λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα 

                    69.19.01   Απο αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                              03   Από ανακύκλωση 

             20   Ζηµίες από γήπεδα ιδιοχρησιµοποιούµενα 

                    69.20.01   Γήπεδα γραφείων 

                                     69.20.01.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση  

                              02   Γήπεδα καταστηµάτων 

                                    69.20.02.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02  Από πώληση 

                             09   Γήπεδα αποθηκών 

                                    69.20.09.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02  Από πώληση 

                             99   Λοιπά γήπεδα 

             21   Ζηµίες από κτήρια ιδιοχρησιµοποιούµενα  

                    69.21.01   Κτήρια γραφείων 

                                     69.21.01.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση 

                              02   Κτήρια καταστηµάτων 

                                     69.21.02.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση 

                              09   Κτήρια αποθηκών 

                                     69.21.09.01   Απο αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση 

                              99   Λοιπά κτήρια 

             30   Ζηµίες από γήπεδα εκµισθούµενα 
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             31   Ζηµίες από κτήρια εκµισθούµενα 

             32   Ζηµίες από γήπεδα για πώληση 

             33   Ζηµίες από κτήρια για πώληση 

             37   Ζηµίες από έπιπλα και σκεύη 

             38   Ζηµίες από µηχανήµατα 

             49   Λοιπές ζηµίες 

             51   Ζηµίες από αποµείωσεις δανείων και απαιτήσεων 

             52   Ζηµίες από αποµειώσεις οµολόγων 

                    69.52.12   Οµολόγων διαθεσίµων προς πώληση 

                              13   Οµολόγων που θα κρατηθούν µέχρι τη λήξη 

             53   Ζηµίες από αποµειώσεις µετοχών 

             54   Ζηµίες από αποµειώσεις συµµετοχών 

             59   Ζηµίες από αποµειώσεις λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

                    Ενεργητικού 

             60   Ζηµίες από αποµειώσεις γηπέδων ιδιοχρησιµοποιούµενων 

                    69.60.01   Γήπεδα γραφείων 

                              02   Γήπεδα Καταστηµάτων 

                              09   Γήπεδα αποθηκών 

                              99   Λοιπά γήπεδα 

             61   Ζηµίες από αποµειώσεις κτηρίων ιδιοχρησιµοποιούµενων  

                    69.61.01   Κτήρια γραφείων 

                              02   Κτήρια καταστηµάτων 

                              09   Κτήρια αποθηκών 

                              99   Λοιπά κτήρια 

             63    Ζηµίες από αποµειώσεις γηπέδων και κτηρίων εκµισθούµενων 

             64    Ζηµίες από αποµειώσεις γηπέδων και κτηρίων για πώληση 

             ..... 

             70   Ζηµίες από αποµειώσεις άϋλων, εκτός goodwill 

             71   Ζηµίες από αποµειώσεις goodwill 

             80   Ζηµίες από εγγυητικές επιστολές 

 

 

ΟΜΑ∆Α 7: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 
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70   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων 

        70.00   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε Γεωργία-Κτηνοτροφία-∆άση-Θήρα 

                    -Αλιεία 

                     70.00.00   Σε γεωργικές επιχειρήσεις 

                               01   Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                               02   Σε αλιευτικές επιχειρήσεις 

                               04   Σε δασικές επιχειρήσεις 

             05   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε Ορυχεία-Μεταλλεία 

                    70.05.00   Σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 

             10   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στην Βιοµηχανία 

             15   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στην Βιοτεχνία 

             20   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδοµικές, κατασκευαστικές και 

                     Επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 

                     70.20.00   Σε οικοδοµικές επιχειρήσεις 

                               01   Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

                               02   Σε ναυπηγικές επιχειρήσεις 

              25   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε επιχειρήσεις ενέργειας 

              30   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στο Εµπόριο-Τράπεζες-Ασφάλειες- 

                      Ακίνητα 

                      70.30.00   Σε εµπορικές επιχειρήσεις 

                                01   Σε πιστωτικά ιδρύµατα 

                                02   Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

                                10   Σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

              35   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων για Μεταφορές-Αποθηκεύσεις- 

                     Επικοινωνία 

                     70.35.00   Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

                               01   Σε µεταφορικές επιχειρήσεις 

              40   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων για υπηρεσίες 

                     70.40.00   Σε τουριστικές επιχειρήσεις 

              45   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε λοιπούς κλαδους 

                      70.45.00   Στο ∆ηµόσιο 

                                01   Σε ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

                                02   Σε ΝΠ∆∆ 

                                31   ∆άνεια µε πιστωτικές κάρτες 
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                                32   ∆άνεια καταναλωτικής πίστης 

                                98   Λοιπών χορηγήσεων 

              47   Έσοδα από τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

              51   Τόκοι χορηγήσεων σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

                     Επιχειρήσεις 

                     70.51.00   Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Γεωργία-Κτηνοτροφία-∆άση- 

                                      Θήρα-Αλιεία 

                                      70.51.00.00   Σε γεωργικές επιχειρήσεις 

                                                     01   Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                                                     02   Σε αλιευτικές επιχειρήσεις 

                                                     04   Σε δασικές επιχειρήσεις 

                               05   Σε συνεδεδεµένες επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 

                                      70.51.05.00   Σε εξορυκτικές επιχειρήσεις 

                               10   Έσοδα από τόκους σε συνδεδεµένες βιοµηχανικές  

                                       Επιχειρήσεις 

                               15   Έσοδα από τόκους σε συνδεδεµένες βιοτεχνικές  

                                        Επιχειρήσεις 

                               20   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες οικοδοµικές 

                                       Κατασκευαστικές και επιχείρησεις δηµοσίων έργων 

                                       70.51.20.00   Σε συνδεδεµένες οικοδοµικές επιχειρήσεις 

                                                      01   Σε συνδεδεµένες κατασκευαστικές  

                                                             Επιχειρήσεις 

                                                      02   Σε συνδεδεµένες ναυπηγικές επιχειρήσεις 

                               25   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχερήσεις 

                                      Ενέργειας 

                               30   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες  

                                       Επιχειρήσεις εµπορίου-τραπεζών-ασφαλειών-ακινήτων 

                                       70.51.30.00   Σε συνδεδεµένες εµπορικές επιχειρήσεις 

                                                      01   Σε συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 

                                                      02   Σε συνδεδεµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

                               35   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες  

                                       Μεταφορικές επιχειρήσεις-αποθηκεύσεως-επικοινωνίας 

                                       70.51.35.00   Σε συνδεδεµένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

                                                      01   Σε συνδεδεµένες µεταφορικές επιχειρήσεις 
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                               40   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες  

                                       Επιχειρήσεις υπηρεσιών 

                               45   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες  

                                       Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 

                                       70.51.45.98   Σε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

                               47   Έσοδα από τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε  

                                       Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

                               50   Έσοδα από τόκους σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

                                       Επιχειρήσεις Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-∆ασών-Θήρας 

                                       -Αλιείας 

                                        70.51.50.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος γεωργικές 

                                                              Επιχειρήσεις 

                                                       01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                                              Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

                                                       02   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

                                                              Αλιευτικές επιχειρήσεις 

                                                       04   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος δασικές 

                                                              Επιχειρήσεις 

                               55   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                       Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 

                                       70.51.55.00 Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος εξορυκτικές 

                                                           Επιχειρήσεις 

                               60   Έσοδα από τόκους σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                       Βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

                               65   Έσοδα από τόκους σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

                                      Βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

                               70   Έσοδα από τόκους σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                      Οικοδοµικές,κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων 

                                      Έργων 

                                      70.51.70.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος οικοδοµικές 

                                                            Επιχειρήσεις 

                                                     01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                                            Κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

                                                     02   Σε συµµετοχικού ενδαιφέροντος ναυπηγικές 



 172 

                                                            Επιχειρήσεις 

                               75   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                      Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 

                               80   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                       Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις εµπορίου-τραπεζών- 

                                       Ασφαλειών-ακινήτων 

                                       70.51.80.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος εµπορικές 

                                                             Επιχειρήσεις 

                                                      01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά 

                                                             Ιδρύµατα 

                                                      02   Σε συµµετχοικού ενδιαφέροντος ασφαλιστικές 

                                                             Επιχειρήσεις 

                               85   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                      Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις µεταφορών-αποθηκεύσεων- 

                                      Επικοινωνιών 

                                      70.51.85.00   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος ναυτιλιακές 

                                                            Επιχειρήσεις 

                                                     01   Σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος µεταφορικές 

                                                            Επιχειρήσεις 

                               90   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                      Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 

                               95   Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού  

                                      Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 

                                      70.51.95.98   Σε λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                                                            Επιχειρήσεις 

                               97   Έσοδα από τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε  

                                      Συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

                               98   Τόκοι λοιπών χορηγήσεων 

                               99   Προϋπολογισµένοι τόκοι χορηγήσεων 

 

71   Άλλα έσοδα από τόκους 

       71.18   Τόκοι µακροπρόθεσµων,εκτός χορηγήσεων, απαιτήσεων 

            30   Τόκοι απαιτήσεων από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 

            31   Τόκοι εντόκων γραµµατίων ∆ηµοσίου 
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                   70.31.00   Υποχρεωτικών επενδύσεων σε έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 

                             01   Προαιρετικών επενδύσεων σε έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου 

                             10   Υποχρεωτικής κατάθεσης για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια 

                                    ∆ηµοσίου 

                             11   Προαιρετικής κατάθεσης για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια  

                                    ∆ηµοσίου 

                             37   Τόκοι ειδικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα 

                                     71.37.00   Υποχρεωτική κατάθεση επί καταθέσεων 

                                               04   Υποχρεωτική κατάθεση για χρηµατοδότηση 

                                                       ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 

                                               89   Λοιπών ειδικών καταθέσεων 

                             38   Τόκοι από καταθέσεις 

                                     71.38.05   Τόκοι-έσοδα λογαριασµών ανταποκριτών  

                                                       Εξωτερικού 

                                               06   Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα 

                                                       Εσωτερικού 

                                               07   Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα 

                                                       Εξωτερικού 

                                               08   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας σε πιστωτικά  

                                                       Ιδρύµατα εσωτερικού 

                                               09   Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας σε πιστωτικά 

                                                       Ιδρύµατα εξωτερικού 

                                               10   Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς 

                             39   Τόκοι λοιπών χρεωστικών λογαριασµών 

                             97   Έσοδα από τόκους χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε  

                                    Συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

                             98   Λοιποί τόκοι έσοδα 

                             99   Προϋπολογισµένοι άλλοι τόκοι-έσοδα 

72   Έσοδα συµµετοχών 

       72.00   Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

            01   Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  

                   Επιχειρήσεις 

            99   Προϋπολογισµένα έσοδα συµµετοχών 
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73   Έσοδα χρεογράφων 

       73.00   Μερίσµατα µετοχών 

            01   Μερίσµατα αµοιβαίων κεφαλαίων 

            09   Έσοδα από άλλους τίτλους µεταβλητής απόδοσης 

            10   Τόκοι οµολόγων 

                   73.10.12   Οµολόγων διαθεσίµων προς πώληση 

                                    73.10.12.01   Τοκοµερίδια 

                                                   02   ∆εδουλευµένοι και µη απαιτητοί τόκοι 

                                                   03   Απόσβεση premium 

                                                   04   Απόσβεση discount 

                              13   Οµολόγων κρατούµενων έως τη λήξη                   

                                     73.10.13.01   Τοκοµερίδια 

                                                    02   ∆εδουλευµένοι και µη απαιτητοί τόκοι 

                                                    03   Απόσβεση premium 

                                                    04   Απόσβεση discount 

                              34   Οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 

                                     73.10.34.01   Τοκοµερίδια 

                                                    02   ∆εδουλευµένοι και µη απαιτητοί τόκοι 

                                                    03   Απόσβεση premium 

                                                    04   Απόσβεση discount 

            19   Έσοδα άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 

            20   Άλλα έσοδα οµολογιών 

            99   Προϋπολογισµένα έσοδα χρεογράφων 

 

74   Έσοδα από προµήθειες 

       74.00   Εγγυητικών επιστολών 

            03   Κινήσεως κεφαλαίων 

                   74.03.00   Κινήσεως κεφαλαίων 

                             01   Αγοράς επιταγών εσωτερικού 

            07   Εισαγωγικών εργασιών 

            08   Εξαγωγικών εργασιών 

                   74.08.00   Εργασιών εξαγωγών σε χώρες ΕΟΚ 

                             01   Εργασιών εξαγωγών σε τρίτες χώρες 

            19   Πράξεων συναλλάγµατος 
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                   74.19.00   Προθεσµιακών πράξεων για επιταγές 

                             01   Προθεσµιακών πράξεων για εξαγωγές σε χώρες ΕΟΚ  

                             02   Προθεσµιακών πράξεων για εξαγωγές σε τρίτες χώρες 

                             13   Αγοράς επιταγών σε συνάλλαγµα και ξένων  

                                    Τραπεζογραµµατίων κατοίκων ΕΟΚ 

                             14   Αγοράς επιταγών σε συνάλλαγµα και ξένων 

                                    Τραπεζογραµµατίων κατοίκων άλλων χωρών 

                             15   Εκδόσεως επιταγών και εντολών σε συνάλλαγµα 

                             19   Πωλήσεις τουριστικού συναλλάγµατος 

                             20   Πωλήσεις εµπορικού συναλλάγµατος 

                             21   Πωλήσεις σπουδαστικού συναλλάγµατος 

                             31   Προεξοφλήσεις συναλλαγµατικών εξωτερικού 

            30   Τίτλων ∆ηµοσίου 

                    74.30.00   ∆ιαθέσεις-εξοφλήσεις εντόκων γραµµατίων 

                              01   ∆ιαθέσεις-εξοφλήσεις οµολογιών ∆ηµοσίου 

                              89   Εξοφλήσεις επιταγών ∆ηµοσίου 

                              90   Εισπράξεις φόρων-τελών και εισφορών για λογαριασµό  

                                     ∆ηµοσίου 

            34   ∆ιαχείρισης χρεογράφων και ξένων περιουσιακών στοιχείων 

                   74.34.00   ∆ιάθεσης-εξόφλησης τραπεζικών οµολογιών 

                             01   ∆ιαχείρισης τίτλων πελατών 

                             02   ∆ιαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων ως θεµατοφύλακας 

                             03   ∆ιαχείρισης λοιπών περιουσιακών στοιχείων πελατών 

                             04   ∆ιαπραγµάτευσης-αγοραπωλησιών χρεογράφων πελατών 

                             11   Εργασιών underwriting µετοχών-οµολογιών 

                             21   Εκκαθάρισης επιχειρήσεων 

                             22   Εκκαθάρισης κληρονοµικών υποθέσεων 

                             31   Εξυπηρέτησης λογαριασµών καταθέσεων όψεως 

                             51   Αγοραπωλησιών χρυσών νοµισµάτων συλλεκτικού  

                                    Ενδιαφέροντος 

                             61   Είπσραξης λογαριασµών ∆ηµοσίων οργανισµών και  

                                    Επιχειρήσεων 

                             46   Πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστης 

                                    74.34.46.00   Έκδοσης πιστωτικών καρτών 
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                                                   01   Έκδοσης εντολών καταναλωτικής πίστης 

             98   ∆ιαφόρων εργασιών 

                    74.98.00   Καταβαλλόµενης διαφοράς τόκων µε απόφαση Νοµισµατικών 

                                     Αρχών 

                              81   Λοιπές προµήθειες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 

                              82   Λοιπές προµήθειες που απαλλάσονται ΦΠΑ 

             99   Προϋπολογισµένα έσοδα από προµήθειες 

 

75   Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

        75.00   Έσοδα από µηχανογραφική εξυπηρέτηση τρίτων 

                    75.00.00   Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου 

                              01   Έσοδα από µελέτες-έρευνες για λογαριασµό τρίτων 

                              99   Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

             01   Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 

                    75.01.00   Έσοδα από παρχοή κατοικιών 

                              01   Έσοδα εστιατορίου 

                              02   Έσοδα κυλεικίου 

                              99   Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 

             02   Έσοδα από µελέτες σκοπιµότητας χρηµατοδοτήσεων 

             03   Έσοδα από προνόµια και διοικητικές παραχωρήσεις 

             04   Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 

             05   Ενοίκια κτηρίων 

             06   Ενοίκια µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού 

             07   Ενοίκια µεταφορικών µέσων 

             08   Ενοίκια επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 

             09   Ενοίκια ασώµατων ακινητοποιήσεων 

             10   Ενοίκια περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµό 

             11   Εισπράξεις τελών επικοινωνίας 

                    75.11.00   Τηλεφωνικά 

                              01   Τηλεγραφικά-Telex-Swift 

                              02   Ταχυδροµικά 

                              98   Λοιπά 

             12   Μισθώµατα θυρίδων θησαυροφυλακίου 

             14   Φύλακτρα 
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             98   Λοιπά έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

             99   Προϋπολογισµένα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

 

76   ............................................................................... 

  

77   ................................................................................ 

  

78   ................................................................................ 

  

79   Κέρδη εκµετάλλευσης 

       79.01   Θετικές συναλλαγµατικές διαφορές 

       ........... 

            11   Κέρδη από δάνεια και απαιτήσεις 

                   79.11.01   Από αποτίµηση 

                             02   Από πώληση 

            12   Κέρδη από οµόλογα 

                   79.12.01   Από αποτίµηση 

                             02   Από πώληση 

                                    79.12.02.12   Οµολόγων διαθεσίµων προς πώληση 

                                                   13   Οµολόγων κρατούµενων έως τη λήξη 

                                                   34   Οµολόγων εµπορικού χαρτοφυλακίου 

                             03   Από ανακύκλωση 

             13   Κέρδη από µετοχές 

                    79.13.01   Από αποτίµηση 

                              02   Από πώληση 

                                     79.13.02.10   Μετοχών εσωτερικού διαθεσίµων προς πώληση 

                                                    11   Μετοχών εξωτερικού διαθεσίµων προς πώληση 

                                                    34   Μετοχών εµπορικού χαρτοφυλακίου 

                              03   Από ανακύκλωση 

             14   Κέρδη από συµµετοχές 

                    79.14.01   Από αποτίµηση 

                              02   Από πώληση    

                              03   Από ανακύκλωση 

             15   Κέρδη από παράγωγα 
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                    79.15.01   Από αποτίµηση 

                              02   Από πώληση  

                              ........ 

             19   Κέρδη από λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα 

                    79.19.01   Από αποτίµηση 

                              02   Από πώληση    

                              03   Από ανακύκλωση 

             20   Κέρδη από γήπεδα ιδιοχρησιµοποιούµενα  

                    79.20.01   Γήπεδα γραφείων 

                                     79.20.01.01   Από αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση  

                              02   Γήπεδα καταστηµάτων 

                                     79.20.02.01   Από αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση 

                              09   Γήπεδα αποθηκών 

                                     79.20.09.01   Από αποτίµηση 

                                                    02   Από πώληση 

                              99   Λοιπά γήπεδα 

             21   Κέρδη από κτήρια ιδιοχρησιµοποιούµενα 

                    79.21.01   Κτήρια γραφείων 

                                     79.21.01.01   Από αποτίµηση 

                                                     02   Από πώληση  

                              02   Κτήρια καταστηµάτων 

                                     79.21.02.01   Από αποτίµηση 

                                                     02   Από πώληση 

                              09   Κτήρια αποθηκών 

                                     79.21.09.01   Από αποτίµηση 

                                                     02   Από πώληση 

                              99   Λοιπά κτήρια 

             30   Κέρδη από γήπεδα εκµισθούµενα 

             31   Κέρδη από κτήρια εκµισοθύµενα 

             32   Κέρδη από εδαφικές εκτάσεις για πώληση 

             33   Κέρδη από κτήρια για πώληση 

             37   Κέρδη από έπιπλα και σκεύη 
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             38   Κέρδη από µηχανήµατα 

             50   Κέρδη από εισπράξεις από διαγραφόµενα δάνεια 

             51   Κέρδη από µειώσεις των ζηµιών αποµείωσης 

                    79.51.01   Γηπέδων 

                              02   Κτηρίων 

                              09   ∆ανείων και απαιτήσεων 

                              10   Μετοχών 

                              11   Συµµετοχών 

                              12   Οµολόγων 

                              99   Λοιπών στοιχείων ενεργητικού 

             52   Κέρδη από µη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 

                    79.52.01   Για καταπτώσεις εγγυήσεων 

                              02   Για φόρο εισοδήµατος 

                                     ....................................... 

                              09   Για διάφορα γενικά έξοδα 

             99   Λοιπά κέρδη εκµετάλλευσης 

 

 

ΟΜΑ∆Α 8: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

                     ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

80   Γενική εκµετάλλευση 

       80.00   Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης 

            90   Καθαρό έσοδο από τόκους 

            91   Καθαρό έσοδο από τίτλους µεταβλητής απόδοσης 

            92   Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 

                   80.92.01   Έσοδα από προµήθειες χορηγήσεων 

                             02   Έσοδα από προµήθειες εγγυητικών επιστολών 

                             03   Έσοδα από προµήθειες κινήσεως κεφαλαίων 

                             04   Έσοδα από προµήθειες εισαγωγών-εξαγωγών 

                             05   Έσοδα από προµήθειες πράξεων συναλλάγµατος 

                             06   Έσοδα από προµήθειες διάθεσης τίτλων ∆ηµοσίου 

                             07   Έσοδα από προµήθειες αµοιβαίων κεφαλαίων 

                             08   Έσοδα από προµήθειες συναλλαγών 
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                             09   Έσοδα από προµήθειες private-banking 

                             89   Λοιπές προµήθειες έσοδα 

                             90   Προµήθειες έξοδα 

            93   Μικτά αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 

                   80.93.01   Συναλλαγµατικές διαφορές 

                             02   Αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

                             03   Αποτελέσµατα από αποτίµηση χρεογράφων 

                                    .................................................... 

                             09   Αποτελέσµατα από ανακύκλωση διαθεσίµου προς πώληση  

                                    Χαρτοφυλακίου 

            94   ∆ιαφορές από προσαρµογές αξιών 

                   80.94.01   Ζηµίες αποµείωσης γηπέδων 

                             02   Ζηµίες αποµείωσης κτηρίων 

                                    ..................................................... 

                             11   Ζηµίες αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων 

                                    ..................................................... 

                             21   Ζηµίες αποµείωσης συµµετοχών 

                                    ..................................................... 

                             24   Ζηµίες αποµείωσης µετοχών 

                                    ..................................................... 

                             27   Ζηµίες αποµείωσης οµολόγων 

                                    ..................................................... 

                             51   Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

            95   Λοιπά µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 

                   80.95.00   Λοιπά έσοδα 

            96   Έσοδα που βαρύναν τα µικτά αποτελέσµατα 

                   80.96.00   Αµοιβές προσωπικού 

                             01   Εργοδοτικές εισφορές 

                             02   Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού 

                             03   Λοιπά έξοδα διοίκησης 

                             04   Αποσβέσεις παγίων 

                                    ....................................................... 

                             09   Φόρος εισοδήµατος 

                             10   ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 



 181 

            98   Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

 

 

ΟΜΑ∆Α 0: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ    

 

 

01   Αλλότρια περιουσικά στοιχεία 

       01.00   Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 

            01   Χρεόγραφα εκδόσεως τρίτων για διάθεση 

            02   ∆εσµευµένα χρεόγραφα τρίτων 

                   .................................................. 

            06   Αξίες τρίτων για φύλαξη 

            07   Αξίες τρίτων για είσπραξη 

            08   Αξίες τρίτων για είσπραξη για είσπραξη σε ανταποκριτές 

                   .................................................. 

            11   Ταξιδιωτικές επιταγές τρίτων για διάθεση 

                   .................................................. 

            99   Άλλα περιουσιακά στοιχεία 

 

02   Συµβάσεις και συµφωνίες σταθµισµένων κινδύνων 

        02.00   Συµβάσεις και συµφωνίες µηδενικού κινδύνου 

                    ..................................................................... 

             20   Συµβάσεις και συµφωνίες µέτριου κινδύνου 

                    ..................................................................... 

             50   Συµβάσεις και συµφωνίες µέσου κινδύνου 

                    ...................................................................... 

             80   Συµβάσεις και συµφωνίες υψηλού κινδύνου 

                    ....................................................................... 

             88   Συµβάσεις επιτοκίων 

             89   Συµβάσεις τιµών συναλλάγµατος 

                    .......................................................................  

                                                 

03   Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

       03.11   Εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 
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            16   Προπωλητές συναλλάγµατος 

            17   Αντίτιµο Position forward 

 

04   ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών χρεωστικοί 

                   ................................................................... 

       04.06   Χρεόγραφα τρίτων σε ενέχυρα 

                   .................................................................. 

            11   Αξίες τρίτων από ενέχυρα 

            12   Αξίες τρίτων από ενέχυρα σε ανταποκριτές 

                   .................................................................... 

            16   Εγγυητικές επιστολές τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεών µας 

            17   Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση συµµετοχής τρίτων σε 

                    διαγωνισµό της τράπεζας 

            18   Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων  

                   Προµηθευτών της τράπεζας 

                   ........................................................................... 

            21   Υποθήκες και προσηµειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεών µας 

                   .............................................................................. 

            26   Αποθηκόγραφα τρίτων σε ενέχυρο 

            27   Εµπορεύµατα τρίτων σε ενέχυρο 

                   ................................................................................ 

            49   Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεών µας 

            50   Αντεγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεών µας 

            51   Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεών µας 

                   ......................................................................................... 

            59   Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 

                   ........................................................................................         

            80   Απαιτήσεις αποσβεσµένες 

            81   Εγκεκριµένα πιστωτικά όρια 

                   ............................................................................................ 

            90   ∆ιάφοροι χρεωστικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

                   .............................................................................................. 

            99   Λοιπές απαιτήσεις απο αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 
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05   ∆ικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων 

       05.00   ∆ικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη 

            01   ∆ικαιούχοι δεσµευµένων για διάθεση 

            02   ∆ικαιούχοι δεσµευµένων χρεογράφων 

                   ........................................................... 

            06   Κοµιστές αξιών για φύλαξη 

            07   Κοµιστές αξιών για είσπραξη 

            08   Κοµιστές αξιών για είσπραξη σε ανταποκριτές 

                   .............................................. 

            11   Εκδότες ταξιδιωτικών επιταγών για διάθεση 

                   ............................................... 

            99   ∆ικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 

 

06   Ενδεχόµενες σταθµισµένες υποχρεώσεις 

       06.00   Ενδεχόµενες µηδενικού κινδύνου υποχρεώσεις 

                   ................................................ 

            20   Ενδεχόµενες µετρίου κινδύνου υποχρεώσεις 

                   ............................................... 

            50   Ενδεχόµενες µέσου κινδύνου υποχρεώσεις 

                   ................................................ 

            80   Ενδεχόµενες υψηλού κινδύνου υποχρεώσεις 

                   ..................................................... 

            88   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από συµβάσεις επιτοκίων    

            89   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από συµβάσεις τιµών συναλλάγµατος 

                   .......................................................... 

07   Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

        07.11   Υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 

             16   Position forward 

             17   Προαγοραστές συναλλάγµατος 

 

08   ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί 

                  ........................................................................... 

       08.06  ∆ικαιούχοι χρεογράφων σε ενέχυρο 

                  ............................................................................ 
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            11   Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα 

            12   Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα σε ανταποκριτές 

                   .................................................................... 

            16   Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών  για εξασφάλιση απαιτήσεών µας 

            17   Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών  για εξασφάλιση συµµετοχής τρίτων  

                   σε διαγωνισµό της τράπεζας 

            18   Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών  για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως 

                   συµβάσεων προµηθευτών της τράπεζας  

                   ........................................................................... 

            21   Παραχωρητές υποθήκών  και προσηµειώσων για εξασφάλιση απαιτήσεών 

                   µας 

                   .............................................................................. 

            26   ∆ικαιούχοι αποθηκογράφων  σε ενέχυρο 

            27   ∆ικαιούχοι Εµπορευµάτων σε ενέχυρο 

                   ................................................................................ 

            49   Παραχωρητές άλλων  εγγυήσεων  για εξασφάλιση απαιτήσεών µας 

            50   Αντεγγυητές  για εξασφάλιση υποχρεώσεών µας 

            51   Παραχωρητές εγγυήσεων  για εξασφάλιση υποχρεώσεών µας 

                   ......................................................................................... 

            59   Λοιποί πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 

                   ........................................................................................        

            80   Προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν για την απόσβεση απαιτήσεων 

            81   Πελάτες µε εγκεκριµένα πιστωτικά όρια 

                   ..................................................................................... 

            90   ∆ιάφοροι πιστωτικοί λογαριασµοί πληροφοριών 

                   ....................................................................................... 

            99   Λοιπές υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 
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1) Πίνακας 1: ∆ιάγραµµα ∆ιάρθρωσης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Τραπεζών 

2) Πίνακας 2: Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
3) Πίνακας 3: Ενοποιηµένος Ισολογισµός 
4) Πίνακας 4: Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
5) Πίνακας 5: Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 

 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

1) ∆ιάγραµµα 1: Κύκλωµα τραπεζικών εργασιών 
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