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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	  

 
 Κατά καιρούς οι τράπεζες, όντας ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του 

παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος έχουν γίνει αντικείµενο πολλών 

µελετών. Η παρούσα διπλωµατική εργασία σκοπεύει να αξιολογήσει τον κίνδυνο τον 

οποίο διατρέχουν οι ελληνικές τράπεζες λόγω της παρουσίας τους µέσω θυγατρικών 

στον ευαίσθητο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η οικονοµική κρίση η οποία 

υπάρχει στη χώρα µας αυτή τη στιγµή οδηγεί περισσότερο στη µελέτη των εγχώριων 

κινδύνων για τις τράπεζες. Η παρούσα εργασία ωστόσο θα εξετάσει το κατά πόσο τα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα έχουν αντοχές απέναντι στους κινδύνους στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς εκτίµησή µας είναι ότι η περιοχή έχει αρκετές 

οµοιότητες µε τη δική µας χώρα, και η αποτελεσµατικότητα και το ρίσκο που 

αναλαµβάνουν οι τράπεζες λόγω της παρουσίας τους στην περιοχή δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίζεται.  

 Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 1 θα γίνει µια εισαγωγή και θα γίνει 

αναφορά στην οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην παρουσία ελληνικών τραπεζών στην 

περιοχή. Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στις λογιστικές καταστάσεις των 

τραπεζών και στον τρόπο που απεικονίζονται, όπως επίσης και οι διαφορές τους από 

τις αντίστοιχες των µη τραπεζικών επιχειρήσεων, καθώς αυτές θα είναι το κύριο 

εργαλείο της µελέτης µας. Στο κεφάλαιο 3 θα ασχοληθούµε µε την έννοια του 

κινδύνου, κάνοντας µια ιστορική αναδροµή, θα εκθέσουµε το κανονιστικό και 

ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών επικεντρώνοντας στο θέµα της 

κεφαλαιακής επάρκειας και στη συνέχεια θα παραθέσουµε τις µορφές των 

τραπεζικών κινδύνων και τους τρόπους που καθίστανται µετρήσιµοι. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο που είναι και το κυρίως κοµµάτι της εργασίας θα προχωρήσουµε στην 

ανάλυση των κινδύνων για τις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών µέσω δεικτών 

που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις τους, και στο πέµπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα βασιζόµενοι στα 

στοιχεία και τα αποτελέσµατα που βγάλαµε στο κύριο τµήµα της διπλωµατικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  1	  
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει το µακροοικονοµικό περιβάλλον των 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης, να αναλύσει τους τραπεζικούς κινδύνους για τις θυγατρικές 

των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και να 

καταλήξει σε χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά στη συµβολή τους στα οικονοµικά 

µεγέθη, στο συνολικό κίνδυνο και στην αξία των µητρικών οµίλων τους στην 

Ελλάδα.   

Πρόκειται για µια εργασία που στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αντί να 

κοιτάξει τα γνωστά προβλήµατα που έχουν ανακύψει για τις ελληνικές τράπεζες λόγω 

της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, τα οποία έχουν αναλυθεί λεπτοµερώς στο 

σύνολό τους από την απαρχή της κρίσης και σε άρθρα αλλά και στο σύνολο του 

τύπου, αντιθέτως στρέφει το βλέµµα στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και προσπαθεί να ρίξει φως σε κινδύνους που ενδεχοµένως ελλοχεύουν, 

αλλά δεν έχουν συζητηθεί όσο οι εγχώριοι 

Η εργασία θα διαρθρωθεί µε τον εξής τρόπο: 

Αρχικά θα γίνει προσπάθεια να αναλυθεί η οικονοµική  κατάσταση της Ν.Α. 

Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, πάντα σε συνάρτηση µε τη διεθνή κρίση, σε ένα 

περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και µε γνώµονα την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Η 

εργασία θα επικεντρωθεί κυρίως σε τέσσερις χώρες της συγκεκριµένης περιοχής οι 

οποίες είναι και οι πιο αντιπροσωπευτικές. Πρόκειται για τη Σερβία, τη Ρουµανία και 

τη Βουλγαρία από τα Βαλκάνια και την Τουρκία από τον ευρύτερο χώρο.  Έπειτα θα 

καταγραφεί η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή, µε ποιόν τρόπο 

δραστηριοποιούνται και σε ποιο βαθµό ασκούν διοικητική εξουσία. 

Όσον αφορά στο κυρίως κοµµάτι, θα παρατεθεί ο τρόπος απεικόνισης του 

ισολογισµού και κατάστασης αποτελεσµάτων των τραπεζών, καθώς είναι ιδιαίτερος 

και έχει αρκετές διαφορές από αυτούς των άλλων εταιριών, θα γίνει µια ιστορική 

αναδροµή, και θα γίνει αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, 

δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της κεφαλαιακής επάρκειάς τους. Έπειτα θα  

παρατεθούν οι ορισµοί και οι ισχύουσες θεωρίες σχετικά µε την κατηγοριοποίηση 

των κινδύνων των τραπεζών, καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους καθίστανται 
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µετρήσιµοι, και στη συνέχεια αντιµετωπίσιµοι από τις διοικήσεις των πιστωτικών 

ιδρυµάτων.  

Οι παραπάνω λογιστικές καταστάσεις, θα είναι το εργαλείο µε βάση το οποίο 

στη συνέχεια θα γίνει η ανάλυση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

δραστηριοποιούνται στις τέσσερις χώρες της ΝΑ Ευρώπης που αναφέραµε 

προηγουµένως, θα γίνει µια εκτίµηση του ρίσκου που έχουν αναλάβει, καθώς επίσης 

και της κεφαλαιακής τους επάρκειας, που είναι ο πιο σηµαντικός δείκτης στα πλαίσια 

της τωρινής οικονοµικής ύφεσης. Ουσιαστικά, θα παρατεθούν στοιχεία από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, τα οποία θα αναλυθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταδείξουν αν σε κάποια κατηγορία κινδύνου κάποια τράπεζα έχει πρόβληµα ή είναι 

θωρακισµένη. 

 Κλείνοντας, αφού έχει γίνει ο απολογισµός των κινδύνων, θα 

αναφερθούν τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει η έρευνα όσον αφορά στην 

παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή. 

 

 

1.2 ΤΟ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Η αρχή του 2012 βρίσκει τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης να αντιµετωπίζουν 

σηµαντικές προκλήσεις  και αβεβαιότητες, οι οποίες έχουν ένα κοινό παρονοµαστή: 

Την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Η υψηλή έκθεση σε οικονοµίες που 

χρησιµοποιούν το ευρώ, καθώς και οι διασυνδέσεις των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών, καθιστούν την περιοχή ευάλωτη στο να παρασυρθεί από την ύφεση. 

Επιπρόσθετα, η κρίση στον τραπεζικό τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον αρχίζει 

να αφήνει το αποτύπωµά της. 

Οι περισσότεροι αναλυτές ωστόσο, παρά το αυξανόµενο ρίσκο και την υψηλή 

αβεβαιότητα, µιλούν για αυξητική πορεία του ΑΕΠ µέσα στο 2012 για τις 

περισσότερες χώρες της περιοχής. Οι υποθέσεις αυτές αναµένονται να επαληθευτούν 

µε την προϋπόθεση ότι θα έχουµε µία ήπια ύφεση στην Ευρωζώνη και δεν θα 

προκύψουν δραµατικές αλλαγές που δεν µπορούν να προβλεφθούν. Σε κάθε 

περίπτωση η ανάπτυξη αναµένεται να είναι πιο αργή από το 2011 και να παραµείνει 

αρκετά πιο χαµηλά από τις δυνατότητες των χωρών τις περιοχής.  
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Σύµφωνα µε τη γνώµη αρκετών οικονοµικών αναλυτών, η περιοχή βρίσκεται 

σε καλύτερη θέση σήµερα από το 2008 για να αντέξει εξωτερικές κρίσεις. 

Χωρίς καµία αµφιβολία, οι πρώτοι µήνες θα είναι µια περίοδος προσαρµογής 

για τις περισσότερες οικονοµίες της ΝΑ Ευρώπης. Ωστόσο, η ευαισθησία των 

επιµέρους οικονοµιών στη παρατεταµένη κρίση του δηµοσίου χρέους της ζώνης του 

ευρώ θα εξαρτηθεί από το βαθµό στον οποίο η κάθε χώρα βασίζεται σε εξωτερική 

χρηµατοδότηση, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Οι περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης έχουν κάνει αρκετή δουλειά από την 

άποψη της οικονοµικής πολιτικής κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Πρώτα απ’ όλα τα 

θεµελιώδη µακροοικονοµικά µεγέθη τους είναι τώρα πολύ ισχυρότερα απ’ ότι κατά 

την περίοδο µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέµβριο του 2008. Οι 

µεγάλες ανισορροπίες στα µακροοικονοµικά µεγέθη έχουν απορροφηθεί, τα 

απαραίτητα προγράµµατα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης έχουν επιβληθεί και τα 

δηµοσιονοµικά στοιχεία στις περισσότερες αναδυόµενες οικονοµίες είναι πλέον υγιή. 

Ταυτόχρονα, µια σειρά από χώρες τρέχουν µε σχετική επιτυχία προγράµµατα 

του ΔΝΤ. Αυτά τελικώς έχουν εφοδιάσει τις δηµοσιονοµικές αρχές των χωρών µε 

αποθέµατα συναλλάγµατος και τις καθοδήγησαν στην εφαρµογή σηµαντικών 

προγραµµάτων διαρθρωτικής µεταρρύθµισης.  

Συνολικά εποµένως, τα παραπάνω προαναφερθέντα τοποθετούν την περιοχή 

σε καλύτερη θέση από ότι το 2008 ώστε να αντέξει σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που 

χειροτερεύει. 

Από την άλλη µεριά ωστόσο, κατά το τρίτο τέταρτο του 2011, καταγράφτηκε 

σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ, όµως τώρα φαίνεται πως η επιτάχυνση σταµατά, κυρίως 

λόγω της οικονοµικής κρίσης στη ζώνη του ευρώ και στη χειροτέρευση του 

γενικότερου εξωτερικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου 

του 2012 επιβεβαιώνουν την τάση για εξασθένιση στον τοµέα των κατασκευών την 

οποία δεν µπορούν να αποφύγουν ακόµα και οι χώρες – ηγέτες στην περιοχή. 

Η οικονοµική ανάπτυξη στην περιοχή αναµένεται να αδρανήσει λόγω της 

πτώσης της ζήτησης από το εξωτερικό. Επιπροσθέτως, η εγχώρια ζήτηση θα 

παραµείνει χαµηλή καθώς η δηµοσιονοµική εξυγίανση, οι χαµηλότερες εισροές 

κεφαλαίων και οι αυστηρότεροι όροι δανεισµού θα συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο 

στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις. Δυσµενείς επιδράσεις που 

προέρχονται από την ανάπτυξη των πρώτων τριών τετάρτων του 2011, πιέσεις για 

υποτίµηση των τοπικών νοµισµάτων και κίνδυνοι από τη µείωση των πιστώσεων από 
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θυγατρικές τράπεζες της ευρωζώνης αποτελούν πρόσθετες αντιξοότητες για τις 

προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. 

Η νοµισµατική πολιτική είναι το κύριο εργαλείο για τη στήριξη της εγχώριας 

οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή λόγω της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης και για το σκοπό αυτό οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν υποχωρήσει 

πρόσφατα καθώς η ζήτηση εξασθενεί. Η δυνατότητα για περεταίρω µειώσεις των 

τιµών του πετρελαίου από τα υψηλά που καταγράφηκαν πέρυσι µπορεί επίσης να 

αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα. Επίσης πολύ σηµαντική είναι η πρόσφατη 

«ανάρρωση» των τοπικών νοµισµάτων η οποία αν διατηρηθεί είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε χαµηλότερα επιτόκια 

Αναγνωρίζοντας την αύξηση των κινδύνων όσον αφορά στην ανάπτυξη, 

αρκετές κεντρικές τράπεζες στην περιοχή έχουν ξεκινήσει ένα κύκλο νοµισµατικής 

χαλάρωσης. Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας ήταν από τις πρώτες που έριξε τα 

επιτόκια ενθαρρυµένη από την αποκλιµάκωση του πληθωρισµού και αυτή τη στιγµή 

το επιτόκιο της µετά τις συνεχιζόµενες µειώσεις από τον Ιούνιο του 2011 βρίσκεται 

στο 9,50%. 

Με τον πληθωρισµό να βρίσκεται σε ιστορικό χαµηλό του 3,14% το 

Δεκέµβριο και την αύξηση του ΑΕΠ να επιβραδύνεται στο προσεχές διάστηµα, η 

Κεντρική Τράπεζα της Ρουµανίας (NBR) µείωσε το βασικό επιτόκιο της κατά 75bps 

σωρευτικά από το Νοέµβριο στο ιστορικό χαµηλό του 5,50%, σήµερα. Ακόµη και η 

Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας, η οποία κρατούσε από τον Οκτώβριο του 2010, 

µείωσε τα επιτόκια µίας ηµέρας της κατά 25bps στα τέλη Ιανουαρίου, προκειµένου 

να παράσχει υποστήριξη για την επιβράδυνση της εγχώριας οικονοµίας. Η Κεντρική 

Τράπεζα µείωσε το επιτόκιο στα ακάλυπτα δάνεια στο 11,00% από 11,25%, το 

επιτόκιο των δανείων που είχαν ως εγγύηση έντοκα γραµµάτια της κυβέρνησης σε 

9,00% από 9,25% και διατήρησε το βασικό προεξοφλητικό επιτόκιο σταθερό στο 

7,75%. 

Όσον αφορά στην Τουρκία η κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει τα επιτόκια 

στα ίδια επίπεδα καθώς η υποτίµηση της λίρας το 2011 επιδείνωσε τις πληθωριστικές 

πιέσεις. Πιθανό είναι να συνεχίσει την αυστηρή νοµισµατική της πολιτική και στο 

επόµενο διάστηµα καθώς φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. 

 Για τις χρηµαταγορές της περιοχής, έχοντας καταγράψει διψήφιο ποσοστό 

απωλειών το 2011, άρχισαν να ανεβαίνουν καθώς η παγκόσµια διάθεση ανάληψης 

κινδύνου βελτιώθηκε χάρη στη στήριξη της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες 
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παγκοσµίως και την αισιοδοξία ότι οι οικονοµίες της Αµερικής και της Γερµανίας θα 

τα πάνε καλύτερα από ότι αναµενόταν. Θετικά λειτούργησε και η αισιοδοξία για την 

οριστικοποίηση της συµφωνίας της ελληνικής ανταλλαγής χρέους, αν και η κρίση 

στην Ευρωζώνη παραµένει στο επίκεντρο της προσοχής της αγοράς. 

 Ο δείκτης MSCI Emerging Europe Equity Index, ο οποίος έχασε περισσότερο 

από 25% το περασµένο έτος, στις 7 Φεβρουαρίου βρέθηκε 20% παραπάνω από την 

αξία που είχε στο τέλος του 2011. Σε τοπικό επίπεδο, όλοι οι χρηµατιστηριακοί 

δείκτες ανήλθαν σε θετικό έδαφος το Φεβρουάριο, µε τους περισσότερους να έχουν 

καταγράψει µηνιαία κέρδη πάνω από 10%. Ο Τουρκικός χρηµατιστηριακός δείκτης 

ISE 100, ο οποίος άγγιζε τον Αύγουστο του 2011 το χαµηλότερο επίπεδό του για 1,5 

χρόνο, ανέκαµψε ισχυρά κατά τις πρώτες εβδοµάδες του τρέχοντος έτους (+18%), και 

έγινε ο ηγέτης της ΝΑ Ευρώπης, ο δείκτης BETI της Ρουµανίας ακολούθησε µε 

+15%, ενώ ο ΕΑΑ της Ουκρανίας και ο BELEX της Σερβίας είχαν αύξηση 8% και 

6% αντίστοιχα. Ο SOFIX της Βουλγαρίας ο οποίος πήγε καλύτερα το 2011 

συγκριτικά µε τους υπόλοιπους της περιοχής, το Φεβρουάριο του 2012 στέκεται σε 

οριακά αρνητικό έδαφος. 

 Τα τοπικά νοµίσµατα τα οποία δέχθηκαν σηµαντικές πιέσεις στο τέλος του 

προηγούµενου έτους, βρήκαν στις αρχές του 2012 υποστήριξη από τη βελτίωση του 

αισθήµατος του κινδύνου παγκοσµίως. Συγκεκριµένα, η Τουρκική λίρα ανέβηκε κατά 

7% τις πρώτες εβδοµάδες του 2012 φτάνοντας ένα υψηλό τριµήνου της τάξης 

1,74/USD στην αρχή του Φεβρουαρίου. Τα κέρδη της λίρας οφείλονται κυρίως στα 

µέτρα που λαµβάνονται από την Τουρκική Κεντρική Τράπεζα για τη στήριξη του 

νοµίσµατος, σε µια αυστηρότερη νοµισµατική πολιτική για την προσεχή περίοδο και 

στην περεταίρω βελτίωση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. Να σηµειωθεί 

ότι η λίρα είχε τις πιο  χαµηλές επιδόσεις την περιοχή, καθώς είχε υποχωρήσει στα 

επίπεδα του 1,923/USD το Δεκέµβριο.  

 Στον αντίποδα, το ουκρανικό εθνικό νόµισµα (UAH) και το ρουµανικό λεϊ δεν 

έχουν ανάλογε επιδόσεις. Το πρώτο βρισκόταν στα 10,6/EUR στα τέλη Ιανουαρίου 

και στα 8,06/USD µε το οποίο διατηρεί µια «χαλαρά» κλειδωµένη ισοτιµία. Και αυτό 

κυρίως λόγω του «παγώµατος» της συµφωνίας µε το ΔΝΤ. Έτσι η κεντρική τράπεζα 

σκέπτεται να προσαρµόσει τα όρια της κλειδωµένης ισοτιµίας ώστε να ελαφρύνει τις 

πιέσεις για εξάντληση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων σε δυνατά νοµίσµατα. Το 

ρουµανικό λεϊ ελάχιστα έχει µεταβληθεί φέτος, παρά την µείωση των επιτοκίων κατά 

75 µ.β. από την κεντρική τράπεζα για την τόνωση της εγχώριας οικονοµίας. 
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1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗ 
 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει και επεκτείνουν συνεχώς τη 

διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και της 

ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Ενδεικτικό της 

επιτυχούς προσπάθειας επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στο εξωτερικό 

αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αυξήθηκε κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας η παρουσία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων 

στο εξωτερικό. 

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει 

σηµαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφαρµόζοντας µία 

στρατηγική η οποία έχει ως στόχους: 

 την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, 

καθώς στηρίζουν απόλυτα ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή, 

 την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι χώρες της περιοχής, οι 

οποίες εµφανίζουν, στην πλειοψηφία τους, ρυθµούς ανάπτυξης σηµαντικά 

υψηλότερους του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

 τη συνδροµή στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, στην ενίσχυση 

της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του συνόλου της 

ελληνικής οικονοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη επιχειρήσεων 

προσανατολισµένων στο εξαγωγικό εµπόριο 

Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 2010: 

 είχαν αναπτύξει ένα σύνολο ενεργητικού 90,4 δισ. ευρώ, οριακά αυξηµένο 

κατά 3% σε σχέση µε το τέλος του 2009, 

 παρουσίασαν κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους 790 εκ. ευρώ, 

 αύξησαν τις καταθέσεις τους, συνολικού ύψους 43,5 δισ. ευρώ, άνω του 15% 

σε σχέση µε το 2009, 

 είχαν χορηγήσεις συνολικού ύψους 61,3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας έµπρακτα τα 

τοπικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας τον δείκτη 

χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 141% το 2010, από 164% το 2009, και 
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 είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο µε 3.496 τραπεζικά καταστήµατα, 5.710 ΑΤΜ και 

σχεδόν 50.000 άµεσα απασχολουµένους. 

 

Σε πολλές χώρες της περιοχής, όπως η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η 

ΠΓΔΜ και η Αλβανία, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, ενώ σε ορισµένες από αυτές το µερίδιό τους στην αγορά προσεγγίζει 

(Ρουµανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, Βουλγαρία και ΠΓΔΜ) το 20% του 

εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Κατά συνέπεια, είναι αντιληπτό ότι η 

επένδυση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό έχει στρατηγικό και όχι 

περιστασιακό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην εν λόγω περιοχή 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για την ελληνική οικονοµία εν γένει, καθώς στις χώρες 

της περιοχής λειτουργούν περισσότερες από 8.000 ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 

χρειάζονται στήριξη. Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές πραγµατοποιούν στις εν 

λόγω χώρες άνω του 20% του συνολικού τους κύκλου εργασιών. Οι εν λόγω χώρες 

είναι από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς εταίρους της Ελλάδας. Είναι 

ενδεικτικό ότι το 27% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε ισχυρά αυξανόµενο ρυθµό, 

έναντι µόλις 4% των εξαγωγών µας προς τις ΗΠΑ. Επίσης ένα σηµαντικό τµήµα της 

τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα µας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, προέρχεται 

από κατοίκους των εν λόγω χωρών. 

Η συνεχής ενδυνάµωση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζικών οµίλων 

στο εξωτερικό καθίσταται σαφής και από το γεγονός ότι ολοένα αυξανόµενο ποσοστό 

της κερδοφορίας τους προέρχεται από τη δραστηριοποίησή τους στις χώρες αυτές. 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες για το δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ 

των µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στη Ν.Α. Ευρώπη, καθώς και για το 

απασχολούµενο προσωπικό. 
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 Αναλυτικότερα, για κάθε µία από τις τέσσερις µεγάλες ελληνικές τράπεζες, 

παραθέτουµε τα σηµεία παρουσίας τους. 

 

1.3.1 Εθνική Τράπεζα 

Σήµερα, µετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης, το δίκτυο 

της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαµβάνει 1.154 µονάδες 1 . Πιο 

συγκεκριµένα ορισµένες από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: 

Αίγυπτος, Αλβανία, Αυστραλία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, 

Τουρκία και Σερβία. Με την εξαγορά της United Bulgarian Bank στη Βουλγαρία 

(2000), της Stopanska Banka στην ΠΓΔΜ (2000), της Banca Romaneasca στη 

Ρουµανία (2003), της Finansbank στην Τουρκία (2006) και της Vojvodjanska Banka 

στη Σερβία (2006), η ΕΤΕ φιλοδοξεί να γίνει o κορυφαίος χρηµατοπιστωτικός όµιλος 

σε µια αγορά 125 εκατοµµυρίων κατοίκων. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 στοιχεία της 30/06/2011 
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1.3.2 Alpha Bank: 

Με δίκτυο άνω των 900 Καταστηµάτων, ο όµιλος της Alpha Bank 

δραστηριοποιείται στη διεθνή τραπεζική αγορά µε παρουσία στην Κύπρο  (Alpha 

Bank Cyprus LTD), στη Ρουµανία (Alpha Bank Romania), στη Βουλγαρία 

(δίκτυο 103 Καταστηµάτων), στη Σερβία (Alpha Bank Srbija A.D.), στην Ουκρανία 

(JSC Astra Bank), στην Αλβανία  (δίκτυο 45 Καταστηµάτων), στην Π.Γ.Δ.Μ. (Alpha 

Bank A.D. Skopje) και στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

1.3.3 Eurobank EFG: 

Ο όµιλος Eurobank EFG έχει σηµαντική παρουσία στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Τουρκία. Συγκεκριµένα µέσω 

1.600  καταστηµάτων και µε ανθρώπινο δυναµικό 23.000 υπαλλήλων 

δραστηριοποιείται κυρίως παρακάτω 10 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, 

Ρουµανία, Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Ην. Βασίλειο, Λουξεµβούργο και Κύπρο. 

 

1.3.4 Τράπεζα Πειραιώς  

Ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς σήµερα έχει παρουσία σε 9 χώρες στο 

εξωτερικό. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε την Tirana Bank στην 

Αλβανία,  την Piraeus Bank Bulgaria AD στη Βουλγαρία,  την Piraeus Bank Romania 

στη Ρουµανία,  και την Piraeus Bank AD Beograd στη Σερβία. Στη Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο µε την Piraeus Bank Egypt SAE στην Αίγυπτο, και µε την Piraeus Bank 

(Κύπρου) Ltd στην Κύπρο, καθώς και στην Ανατολική Ευρώπη µε την OJSC Piraeus 

Bank ICB στην Ουκρανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  2	  

 
2.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 Η ανάγκη να αφιερώσουµε τµήµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας στη 

δοµή και στον τρόπο απεικόνισης των λογιστικών καταστάσεων των τραπεζών 

προκύπτει διότι αυτές θα είναι τα βασικά εργαλεία της ανάλυσης που θα ακολουθήσει 

στο τέταρτο κεφάλαιο. Από αυτές θα προκύψουν οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και 

τα συµπεράσµατα για την έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε κίνδυνο. 

 Ξεκινώντας, σηµειώνουµε ότι πρέπει να διαχωρίσουµε τη δοµή των 

ισολογισµών των τραπεζών από τους ισολογισµούς των λοιπών εταιριών. Όσον 

αφορά στις τράπεζες λοιπόν, τα κύρια στοιχεία του ενεργητικού είναι τα δάνεια, και 

τα κύρια στοιχεία του παθητικού είναι οι καταθέσεις. Ακριβώς το αντίθετο είναι αυτό 

που ισχύει στις υπόλοιπες εταιρίες (πλην πιστωτικών ιδρυµάτων) για τις οποίες οι 

καταθέσεις είναι στοιχεία του ενεργητικού και τα δάνεια είναι στοιχεία του 

παθητικού. Σε γενικότερο πλαίσιο εποµένως, οι τράπεζες παρέχουν δάνεια σε τρίτους 

(εταιρίες και φυσικά πρόσωπα) δεχόµενες καταθέσεις από αυτούς, ενώ οι εταιρίες του 

µη τραπεζικού τοµέα παρέχουν καταθέσεις στις τράπεζες και δέχονται δάνεια 

 

2.1.1 Ενεργητικό 

Σαν στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών µπορούµε να καταγράψουµε τα εξής:  

 Τα διαθέσιµα σε µετρητά (στα χρηµατοκιβώτια και θησαυροφυλάκια των 

τραπεζών) τα οποία είναι ένα µικρό ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού,  

 τα δάνεια, που αποτελούν το κύριο στοιχείο του ενεργητικού και χωρίζονται 

σε τέσσερις κατηγορίες συνήθως. Επιχειρηµατικά (δάνεια προς επιχειρήσεις 

βιοτεχνίες και βιοµηχανίες), στεγαστικά (δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για 

αγορά κατοικίας), προσωπικά – καταναλωτικά (δάνεια προς φυσικά πρόσωπα 

για αγορά διαφόρων ειδών π.χ. αυτοκίνητο και πιστωτικές κάρτες) και λοιπά 

δάνεια που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, 

 επενδυτικά αξιόγραφα. Τέτοια µπορεί να είναι εθνικά και εταιρικά οµόλογα, 

repos, έντοκα γραµµάτια, χρεόγραφα γενικά, καθώς και έντοκες καταθέσεις 

που τηρούν οι τράπεζες σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, 
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 τα πάγια (ακίνητα, µηχανήµατα και εξοπλισµός) 

 

 Ενώ τα δάνεια αποτελούν το κύριο στοιχείο παραγωγής εσόδων για τις 

τράπεζες, τα επενδυτικά αξιόγραφα είναι αυτά που τις παρέχουν ρευστότητα. Σε 

αντίθεση µε τις εταιρίες παραγωγής, οι τράπεζες είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο 

ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός ανακύπτει όταν αυτοί που κατέχουν στοιχεία του 

παθητικού, όπως οι καταθέτες, απαιτούν µετρητά για τις απαιτήσεις που έχουν στην 

τράπεζα. Επειδή τα επίπεδα των καταθέσεων είναι πολύ µεγάλα, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα υποχρεούνται να διαθέτουν σηµαντικά αποθέµατα σε µετρητά και 

επενδυτικά αξιόγραφα τα οποία να µπορούν να ρευστοποιήσουν γρήγορα (σε 

αντίθεση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού) ώστε να αντιµετωπίσουν τη 

ζήτηση που θα προκύψει από τους καταθέτες σε ένα τέτοιο σενάριο. 

  

2.1.2 Παθητικό 

Οι εµπορικές τράπεζες έχουν δύο κύριες πηγές κεφαλαίων που καταγράφονται 

στο παθητικό – εκτός από αυτά που δίνουν οι ιδιοκτήτες και οι µέτοχοι. Τις 

καταθέσεις και το δανεισµό. 

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες καταθέσεων, όπως καταθέσεις δηµοσίου και 

οργανισµών, καταθέσεις όψεως εταιριών, τρεχούµενοι λογαριασµοί, καταθέσεις 

ταµιευτηρίου, προθεσµιακές καταθέσεις καθώς και άλλου τύπου δοµηµένα προϊόντα 

καταθέσεων (structure products). 

Όσον αφορά στο δανεισµό, σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν τα δάνεια από 

τις κεντρικές τράπεζες (π.χ. ΕΚΤ), τα δάνεια από άλλες τράπεζες µέσω της 

διατραπεζικής αγοράς (interbank market) και χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από τις 

ίδιες τις τράπεζες. 

 

2.1.3 Καθαρή θέση 

Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αποτελούνται κυρίως από κοινές και 

προνοµιούχες µετοχές, και παρακρατηµένα κέρδη (αποθεµατικό) από προηγούµενες 

χρήσεις. Οι εποπτικές αρχές απαιτούν από τις τράπεζες να έχουν ένα µίνιµουµ ποσό 

κεφαλαίων το οποίο αποµειώνεται σε περίπτωση που υπάρχουν απώλειες στον 

ισολογισµό, ωστόσο οι τράπεζες προτιµούν να κρατούν αυτό το ποσό πολύ κοντά στο 

όριο εξαιτίας του χαµηλού κόστους εύρεσης κεφαλαίου από τις καταθέσεις. 
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 Τα πιστωτικά ιδρύµατα λοιπόν, κρατούν µικρό ποσοστό κεφαλαίου σε 

σύγκριση µε το σύνολο του ενεργητικού (υψηλή µόχλευση), και έτσι συµπεραίνουµε 

ότι αν ένα µικρό ποσοστό δανείων δεν εξυπηρετείται, µπορεί να αποµειώσει σχεδόν 

όλο το κεφάλαιο µιας τράπεζας, διότι οι ζηµίες του ενεργητικού πρέπει να 

ισοσκελιστούν µε αντίστοιχη αποµείωση του κεφαλαίου. 

 Εδώ σηµειώνουµε ότι οι προσθέσεις στο λογαριασµό εξόδων «προβλέψεις για 

αποµειώσεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών» που γίνονται για να 

αντιµετωπιστούν αναµενόµενες απώλειες σε προβληµατικά δάνεια, µειώνουν τα 

κέρδη χρήσης, και άρα µειώνουν το κεφάλαιο, όταν αυτά τα κέρδη παρακρατούνται 

για την επόµενη χρήση. Άµεση αποµείωση του κεφαλαίου έχουµε σε περιπτώσεις µη 

αναµενόµενων απωλειών σε στοιχεία του ενεργητικού, διότι αυτές δεν έχουν 

υπολογιστεί στις προβλέψεις. 

 

2.1.4 Δραστηριότητες εκτός ισολογισµού 

Ο ισολογισµός δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων 

των τραπεζών. Οι τράπεζες ασκούν πολλές δραστηριότητες οι οποίες επιφέρουν 

ζηµίες και κέρδη εκτός του ισολογισµού, και είναι σηµαντικές γιατί η αξία τους 

χρόνο µε το χρόνο γίνεται µεγαλύτερη. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι 

εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, δεσµεύσεις για µελλοντική 

χρηµατοδότηση (όρια χρηµατοδοτήσεων), καθώς και η δραστηριότητα στην αγορά 

παραγώγων (options, futures, forwards, swaps, κτλ) και συναλλάγµατος. Αυτές οι 

δραστηριότητες δεν καταγράφονται στους ισολογισµούς, όµως όταν το εξαρτώµενο 

γεγονός συµβαίνει, τότε και µόνο τότε καταγράφονται. Για παράδειγµα όταν γίνει 

κατάπτωση µιας εγγυητικής και η τράπεζα αναγκαστεί να πληρώσει. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια παγκόσµια αυξητική τάση στα ποσά που 

επενδύουν οι τράπεζες σε τέτοιες εκτός ισολογισµού δραστηριότητες, κυρίως στην 

αγορά των παραγώγων η οποία προσφέρει µόχλευση και αντιστάθµιση κινδύνων. Να 

σηµειωθεί εδώ ότι σε αυτές τις εξωισολογιστικές καταστάσεις, τα ποσά που 

καταγράφονται είναι οι ονοµαστικές αξίες (face values), οι οποίες δεν 

αντικατοπτρίζουν το ρίσκο ή το τρέχον κέρδος καθώς διαφέρουν από τις τρέχουσες 

αξίες. 
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2.1.5 Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των εµπορικών τραπεζών 

αποτυπώνονται σε δύο βασικές αναφορές. Τον ισολογισµό (balance sheet) και την 

κατάσταση αποτελεσµάτων (income statement). Στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

αποτυπώνονται οι βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων καθώς και το κέρδος ή η 

ζηµία για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις 

είναι υποχρεωτικό να δηµοσιεύονται ανά τρίµηνο. 

Η διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσµάτων δεν είναι πάντα η ίδια για όλες 

τις τράπεζες. Υπάρχουν αρκετές διαφορές στην απεικόνιση ανάµεσα στις 

ευρωπαϊκές, τις αµερικάνικες και τις ασιατικές για παράδειγµα. Ωστόσο µια τυπική 

διάρθρωση είναι αυτή που ακολουθεί στη συνέχεια. 

Τα πιο σηµαντικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών 

είναι τα δάνεια και οι καταθέσεις που και για τα δύο πληρώνουν ή καρπώνονται 

τόκους. Εποµένως, αυτά τα στοιχεία µε τα αντίστοιχα επιτόκια τους καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό τα έσοδα και τα έξοδα. Έτσι λοιπόν, οι καταστάσεις αποτελεσµάτων 

χωρίζονται συνήθως σε έσοδα και έξοδα από τόκους και σε λοιπά έσοδα και έξοδα. 

Στα έσοδα από τόκους καταγράφονται τα επιτοκιακά έσοδα από όλες τις µορφές 

δανείων, από έντοκες καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, από οµόλογα και από άλλα 

επενδυτικά αξιόγραφα. Στα έξοδα από τόκους καταγράφονται οι πληρωµές τόκων σε 

όλων των ειδών τις καταθέσεις. Στα µεγέθη που προκύπτουν χωρίς να µεσολαβεί 

είσπραξη ή πληρωµή τόκων είναι έσοδα από προµήθειες επί συναλλαγών ή 

λογαριασµών, έσοδα από πωλήσεις, και έξοδα από µισθοδοσία στελεχών και 

υπαλλήλων και ενοίκια κτιρίων. Σε αυτή την κατάσταση εµφανίζεται και ο 

λογαριασµός που αναφέραµε προηγουµένως για προβλέψεις αποµείωση για την 

κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων. Όλα τα παραπάνω συνυπολογίζονται και 

αφού αφαιρεθούν οι φόροι προκύπτει το καθαρό αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµία για την 

τράπεζα. Οι οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών είναι άµεσα 

αλληλοσυνδεόµενες. Τα στοιχεία στην κατάσταση αποτελεσµάτων καθορίζονται από 

τα στοιχεία του ισολογισµού και τα επιτόκια που ισχύουν στο κάθε ένα και τα 

καθαρά έσοδα είναι το αποτέλεσµα του πλήθους και του µείγµατος των στοιχείων του 

ισολογισµού και του επιτοκίου που εισπράττει ή πληρώνει η τράπεζα για το καθένα. 
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2.1.6 Ετήσια οικονοµική έκθεση 

 Η ετήσια οικονοµική έκθεση εκδίδεται από τις τράπεζες συνήθως στο  τέλος 

του πρώτου τριµήνου κάθε χρονιάς και αναφέρεται στα οικονοµικά στοιχεία της 

προηγούµενης. Σε αυτή γίνεται ο απολογισµός της χρονιάς, παρατίθενται και 

εξηγούνται τα οικονοµικά µεγέθη και υπάρχει και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών. Ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων παρατίθενται µε 

επεξηγηµατικές λεπτοµέρειες σε σηµειώσεις µε τη  βοήθεια πινάκων και 

διαγραµµάτων. Στόχος της έκθεσης είναι να ενηµερωθεί πλήρως για τα οικονοµικά 

µεγέθη και τη στρατηγική της τράπεζας το επενδυτικό κοινό και οι µέτοχοι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  3	  
 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 
Αναφέρεται ότι η έννοια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και η προσπάθεια 

αντιµετώπισης των συνεπειών του αρχίζει περίπου το 2.000 π.Χ. στην Ινδία και 

συνεχίζεται στην ελληνορωµαϊκή εποχή, τον δωδέκατο αιώνα κατά τη διάρκεια 

εορτών στην Αγγλία και Γαλλία, τον δέκατο έβδοµο αιώνα στην Ιαπωνία µε τις 

συναλλαγές ρυζιού, στη δε Ολλανδία µε τις συναλλαγές που αφορούσαν τις τουλίπες. 

Το 1848 στο Σικάγο των ΗΠΑ αρχίζει πλέον η οργανωµένη αντιµετώπιση των 

συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στις συναλλαγές των δηµητριακών και 

δηµιουργείται το Συµβούλιο Εµπορίου της πόλης του Σικάγο, το οποίο δηµιουργεί το 

“The Forward Contracting”. Για τη δηµιουργία ασφαλείας δηµιουργείται η έννοια του 

περιθωρίου. Στη συνέχεια, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών δηµιουργεί την 

έννοια του “clearing house”. Παράλληλα µε το Σικάγο, παρόµοιες συναλλαγές 

αντιµετώπισης των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από τη διακίνηση 

βαµβακιού δηµιουργούνται στη Νέα Υόρκη.  

Το 1922 αρχίζει η επίσηµη θεσµοθέτηση των συναλλαγών, οι οποίες 

αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 

Το θεσµικό αυτό πλαίσιο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη οργανωµένη 

αγορά των συναλλαγών αυτών, η οποία ονοµάζεται «Αγορά Συµβολαίων».  

Οι συναλλαγές για την αντιµετώπιση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν σε άλλα γεωργικά προϊόντα όπως ο καφές, η πλατίνα, 

το ασήµι, ο χαλκός και άλλα.  

Το 1974 δηµιουργήθηκε η επίσηµη πλέον Επιτροπή Εµπορίας των 

Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εµπορευµάτων (The Commodity Futures 

Trading Commission), µε σκοπό τη νοµική και θεσµική δόµηση των συναλλαγών οι 

οποίες είναι συνέπεια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο όγκος των συναλλαγών έφτασε 

σε πολύ µεγάλα ύψη. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο να αλλάξουν ριζικά πλέον οι 

συναλλαγές αυτές και να δηµιουργηθούν οργανωµένα πλέον χρηµατιστήρια σε 

διάφορα κράτη και για διάφορα προϊόντα. 
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3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
3.2.1 Η ανάγκη διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων 

 Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν µια αίσθηση προφύλαξης µέσα σε ένα 

ελεύθερο οικονοµικό περιβάλλον, αλλά χρειάζονται επίσης το θάρρος και τη σοφία 

να αναλαµβάνουν κινδύνους όταν τα πιστωτικά περιθώρια είναι στενά. Τα πιστωτικά 

ιδρύµατα επιτυγχάνουν εφόσον οι κίνδυνοι που αναλαµβάνουν είναι συνετοί και 

µέσα σε καθορισµένα όρια. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις στον κίνδυνο ταυτοποιούνται κατάλληλα, 

παρακολουθούνται και ελέγχονται, και ότι οι τιµές και οι όροι των δανείων και των 

άλλων προστατευτικών µέτρων ενάντια στη µη-απόδοση ή στο λάθος είναι ανάλογα 

µε τα επίπεδα κινδύνου που αναλαµβάνει η τράπεζα. 

 

3.2.2 Νοµικοί και ρυθµιστικοί παράγοντες 

 Οι νόµοι και οι ρυθµίσεις έχουν πολλαπλούς σκοπούς: να βελτιώσουν την 

ασφάλεια στην τραπεζική βιοµηχανία επιβάλλοντας κεφαλαιακές απαιτήσεις 

σύµφωνα µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει κάθε τράπεζα, να ισορροπήσουν τον 

ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών µέσω της εφαρµογής κοινών σηµείων αναφοράς 

για όλες, και να επιβάλουν ασφαλείς επιχειρηµατικές και ελεγκτικές πρακτικές. Οι 

νόµοι και οι ρυθµίσεις έχουν αποφασιστική επίδραση στη διαχείριση κινδύνων. Το 

νοµοθετικό πλαίσιο καθορίζει τους περιορισµούς και τις κατευθυντήριες γραµµές που 

δηµιουργούν τις πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων και προκαλεί την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση των εσωτερικών µοντέλων και διαδικασιών στις τράπεζες. 

Οι ρυθµίσεις προωθούν καλύτερους ορισµούς για τους κινδύνους και δηµιουργούν 

κίνητρα για τη δηµιουργία καλύτερων µεθοδολογιών για τη µέτρηση των κινδύνων. 

 Στην Ελλάδα αρµόδια για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς 

και για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων διέπεται κυρίως από 

το νόµο 2076/92 µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία η 

2η Τραπεζική Οδηγία 2, καθώς και από το νόµο 1665/1951. Οι βασικοί εποπτικοί 

κανόνες έχουν καθοριστεί µε Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, µε τις 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 89/646/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2000/12/ΕΚ 
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οποίες ενσωµατώθηκαν αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν, 

µεταξύ άλλων, τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων, το συντελεστή φερεγγυότητας και 

την εποπτεία και τον έλεγχο των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Με το νόµο 2396/96 ενσωµατώθηκαν στην εσωτερική 

νοµοθεσία οι οδηγίες της ΕΟΚ για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών 

αξιών και για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα, το θέµα των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των κινδύνων του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών αλλά και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυµάτων 

έχει εξειδικευτεί µε την ΠΔ/ΤΕ 2397/96. Με την ΠΔ/ΤΕ 2438/98 εξειδικεύτηκαν οι 

αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και των µονάδων διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού το θέµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

άρχισε να ρυθµίζεται νωρίτερα µε βάση µια ντιρεκτίβα του προήλθε από το 

Οµοσπονδιακό Ταµείο Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC – Federal Deposit Insurance 

Corporation) και ακολούθως υιοθετήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύµατα στις Η.Π.Α. 

Με βάση αυτή την οδηγία οι τράπεζες πρέπει να πλοιρούν δύο ξεχωριστές απαιτήσεις 

για το κεφάλαιό τους. Μία απαίτηση αναφέρεται στο λόγο κεφαλαίου προς τα 

περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού) που απαντάται ως capital -  to - assets 

ratio και µια δεύτερη που αναφέρεται ως δείκτης κεφαλαίου µε βάση τον κίνδυνο 

(risk – based capital ratio) η οποία διαχωρίζεται σε δείκτη κεφαλαίου κατηγορίας 1 

(Tier I capital risk – based ratio) και σε δείκτη συνολικού κεφαλαίου µε βάση τον 

κίνδυνο το οποίο είναι το σύνολο κεφαλαιακών δεικτών Tier I και Tier II  (total 

capital risk – based ratio). 

 

3.2.3 Κεφαλαιακοί δείκτες 

3.2.3.1 Δείκτης κεφαλαίου προς στοιχεία ενεργητικού (capital – to – assets ratio) 

 Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος του πρωτεύοντος ή κυρίως κεφαλαίου (core 

capital) προς την αξία των στοιχείων του ενεργητικού. Το κυρίως κεφάλαιο κατά µία 

έννοια αποτελείται από κοινές µετοχές συν ειδικές σωρευτικές προνοµιούχες µετοχές. 

Εναλλακτικά ονοµάζεται δείκτης µόχλευσης. Σύµφωνα µε την οδηγία του FDIC από 

το 1991, αν ένας τραπεζικός οργανισµός έχει δείκτη µόχλευσης πάνω από 5% είναι 
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κεφαλαιακά σε καλή θέση. Από 4% έως 5%, είναι κεφαλαιακά επαρκής. Από 3% ως 

4% είναι ανεπαρκής, από 2% ως 3% κρίνεται σηµαντικά ανεπαρκής και από 2% και 

κάτω, είναι κρίσιµα ανεπαρκής.  

 Ο δείκτης µόχλευσης ωστόσο έχει κάποιες ατέλειες κυρίως γιατί αποτυγχάνει 

να συµπεριλάβει στον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας τους διαφορετικούς 

πιστωτικούς και επιτοκιακούς κινδύνους που εµπεριέχονται στη λειτουργία των 

τραπεζών, αλλά ούτε και τα στοιχεία εκείνα που καταγράφονται εκτός του 

ισολογισµού και όπως έχουµε ήδη αναφέρει η αξία τους χρόνο µε το χρόνο γίνεται 

όλο και µεγαλύτερη. 

 

3.2.3.2 Δείκτες κεφαλαίου µε βάση τον κίνδυνο  

Έχοντας αναγνωρίσει τις προηγούµενες αδυναµίες του παραπάνω δείκτη, το 

1988, οι ρυθµιστικές αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών, σε συµφωνία µε άλλες χώρες 

µέλη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισµών (BIS - Bank for International 

Settlements) αποφάσισαν να εφαρµόσουν δύο νέους κεφαλαιακούς δείκτες για όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της δικαιοδοσίας τους. Η εφαρµογή ξεκίνησε την 1η 

Ιανουαρίου του 1993, µε µια συµφωνία που ονοµάστηκε συµφωνία της Βασιλείας 

(Βασιλεία Ι). Η ονοµασία προέρχεται από την Κοµητεία της Βασιλείας για την 

επιστασία των τραπεζών. Πρόκειται για ένα σύνολο κεντρικών τραπεζών που 

ιδρύθηκε το 1974 και έχει τη γραµµατεία της στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών 

που εδρεύει στη Βασιλεία. Τα µέλη της κοµητείας αρχικά ήταν δεκατρία 3. Τώρα 

πλέον εκπροσωπούνται όλα τα µέλη της G-20 αλλά και το Χονγκ - Κονγκ και η 

Σιγκαπούρη. Η συµφωνία του 1993 ενσωµάτωσε τους διάφορους πιστωτικούς 

κινδύνους των στοιχείων του ενεργητικού όπως επίσης και τα εξωισολογιστικά 

στοιχεία. Το 1998 έγινε µια αναθεώρηση µε την οποία συµπεριλήφθηκε και ο 

κίνδυνος αγορών στους δείκτες. Τέλος, το 2001 η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών 

εξέδωσε νέα συµβουλευτική οδηγία η οποία ονοµάστηκε Νέα Συµφωνία της 

Βασιλείας ή Βασιλεία ΙΙ, µε την οποία ενσωµατώθηκε και ο λειτουργικός κίνδυνος 

στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίστηκαν οι αξιολογήσεις 

του πιστωτικού κινδύνου στην αρχική συµφωνία του 1993. 

 Η νέα συµφωνία (Βασιλεία ΙΙ) αποτελείται από τρεις πυλώνες (pillars). Ο 

πυλώνας 1 επικεντρώνεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά µε τον πιστωτικό 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία,  
Η.Π.Α., Ισπανία, Λουξεµβούργο και Ελβετία	  
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και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τον κίνδυνο αγορών. Με τον πυλώνα 2 η 

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών, όρισε διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι 

εποπτικοί και ελεγκτικοί οργανισµοί µπορούν να ελέγχουν και να βεβαιώνουν την 

επάρκεια της κάθε τράπεζας µε βάση τον πρώτο πυλώνα αλλά και γενικότερα µε το 

περιβάλλον.  Με τον τρίτο πυλώνα η Κοµητεία πρότεινε τις λεπτοµέρειες για τις 

κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά µε τις κεφαλαιακές δοµές, την έκθεση στον κίνδυνο 

και την κεφαλαιακή επάρκεια. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η διαφάνεια των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, και ταυτόχρονα οι αγορές έχουν άµεση πρόσβαση σε 

κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις εµπορικές τράπεζες 

 Με βάση τους τρεις πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ προέκυψαν οι δείκτες 

συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, Tier I κεφαλαίου και Tier II κεφαλαίου. Πιο 

συγκεκριµένα  το κεφάλαιο µιας τράπεζας χωρίζεται σε κεφάλαιο κατηγορίας Ι (Tier 

I), και σε κεφάλαιο κατηγορίας ΙΙ (Tier II). To Tier I είναι το πρωτεύον κεφάλαιο, 

ενώ το Tier II είναι το συµπληρωµατικό. Το σύνολο του κεφαλαίου της τράπεζας 

ορίζεται ως το άθροισµα Tier I και Tier II µείον τυχόν αποµειώσεις κεφαλαίου. 

Τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I) θεωρητικά απεικονίζουν την συνεισφορά 

κεφαλαίου των ιδιοκτητών της τράπεζας και κατά τη βασική εκδοχή αποτελούνται 

από το καταβεβληµένο εταιρικό κεφάλαιο που αφορά σε κοινές µετοχές,  

αποθεµατικό και ενδεχοµένως προνοµιούχες µετοχές χωρίς λήξη µη εξαργυρώσιµες 

και µη σωρευτικές. 

 Τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια (Tier II) είναι δευτερεύουσες πηγές 

κεφαλαίου στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται προνοµιούχες µετοχές, οι 

προβλέψεις για προβληµατικές χορηγήσεις και γενικότερα χρέος µειωµένων 

εξασφαλίσεων (subordinated debt). 

 Στον παρονοµαστή των δεικτών µε βάση τον κίνδυνο καταχωρούνται τα 

στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών προσαρµοσµένα µε βάση τον κίνδυνο (risk – 

adjusted assets), και σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τόσο τα στοιχεία του ισολογισµού, 

αλλά και τα εξωισολογιστικά στοιχεία.  

 Για να είναι επαρκής κεφαλαιακά µία τράπεζα µε βάση τις προτάσεις της 

Βασιλείας ΙΙ, θα πρέπει o δείκτης του συνολικού κεφαλαίου (Tier I + Tier  II) προς τα 

σταθµισµένα στοιχεία του ενεργητικού µε βάση τον κίνδυνο (risk adjusted assets) να 

είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 8%. Επιπρόσθετα θα πρέπει ο δείκτης Tier I (κεφάλαιο 

Tier I προς περιουσιακά στοιχεία) να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 4%. 
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 Όπως ακριβώς αναφέραµε και προηγουµένως για το δείκτη capital – to  - 

assets, έτσι και οι δείκτες µε βάση τον κίνδυνο, καθορίζουν αν µια τράπεζα είναι 

καλώς κεφαλαιοποιηµένη, επαρκώς κεφαλαιοποιηµένη, ανεπαρκής, σηµαντικά 

ανεπαρκής, και κρίσιµα ανεπαρκής. Επιπρόσθετα, µε τη Βασιλεία ΙΙ καθορίζονται οι 

άµεσες υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές ενέργειες ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

 

3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

 Ως εταιρίες οι εµπορικές τράπεζες έχουν ως κύριο στόχο τη µεγιστοποίηση 

του κέρδους το οποίο έρχεται ως αµοιβή στους µετόχους. Αυτό συνήθως όµως 

έρχεται σε συνδυασµό µε την έκθεση σε υψηλό κίνδυνο. Η αποτελεσµατική 

διαχείριση των κινδύνων αυτών είναι καθοριστικής σηµασίας στα µεγέθη των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, σε σηµείο κάποιοι αναλυτές να την θεωρούν ως κύρια 

δραστηριότητα των τραπεζών. 

 Η κατηγοριοποίηση των κινδύνων ενδεχοµένως να διαφέρει στη βιβλιογραφία 

και αρκετοί µελετητές κάνουν το διαχωρισµό µε µοναδικό τρόπο, ωστόσο παρακάτω 

παραθέτουµε τους κυριότερους κινδύνους µε βάση την πλειονότητα της αµερικανικής 

βιβλιογραφίας και τραπεζικής πρακτικής. 

 Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

 Κίνδυνος επιτοκίων (interest rate risk) 

 Κίνδυνος αγοράς (market risk) 

 Κίνδυνος από στοιχεία εκτός ισολογισµού (off – balance – sheet risk) 

 Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) 

 Συναλλαγµατικός κίνδυνος (foreign exchange risk) 

 Εθνικός – δηµοσιονοµικός κίνδυνος (country or sovereign risk) 

 Τεχνολογικός κίνδυνος (technology risk) 

 Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

 Κίνδυνος αφερεγγυότητας – κατάρρευσης (insolvency risk) 

 

Αναλυτικά: 
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3.3.1 Πιστωτικός κίνδυνος: 

            Ο πιστωτικός κίνδυνος ανακύπτει λόγω της πιθανότητας που υπάρχει ροές 

µετρητών προερχόµενες από χρηµατοοικονοµικές αξιώσεις που κατέχουν οι 

τράπεζες, όπως δάνεια ή οµόλογα, να µην πληρωθούν στο ακέραιο.  

Για παράδειγµα, αν το κεφάλαιο του συνόλου των δανείων που κατέχουν οι 

εµπορικές τράπεζες πληρωθεί στο σύνολό του στη λήξη του και οι τόκοι πληρωθούν 

στις ηµεροµηνίες τους τότε δεν θα ανέκυπτε ποτέ πιστωτικός κίνδυνος. Αν ωστόσο 

κάποιος δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει το δάνειο του, τότε και οι τόκοι όσο και 

το αρχικό κεφάλαιο που δάνεισε η τράπεζα κινδυνεύουν. 

Κάτι ανάλογο ισχύει και στα οµόλογα (εθνικά ή εταιρικά), και στα έντοκα 

γραµµάτια. Η τράπεζα έχει αγοράσει κάποιο οµόλογο δανείζοντας έτσι ουσιαστικά 

τον εκδότη µε ένα ποσό (αρχικό κεφάλαιο) και περιµένει στη λήξη του να λάβει το 

ποσό αυτό συν τοκοµερίδια στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Αν ο εκδότης στο 

µεταξύ χρεοκοπήσει, τότε είναι πολύ πιθανό ο δανειστής να µη λάβει ούτε τόκους, 

αλλά ούτε το αρχικό κεφάλαιο.  

Η σηµασία του πιστωτικού κινδύνου είναι πολύ µεγάλη γιατί όπως 

επισηµάναµε στο τµήµα της εργασίας που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις, 

οι απώλειες σε τέτοιου είδους αξιώσεις, όταν περνάνε στα στοιχεία του ενεργητικού 

αποµειώνουν κατά το ίδιο ποσό το κεφάλαιο της εταιρίας. 

Παρά την πιθανότητα απωλειών, οι τράπεζες εξακολουθούν να δίνουν δάνεια. 

Και αυτό επειδή χρεώνουν ένα αντίστοιχο επιτόκιο ανάλογο του ρίσκου που 

αναλαµβάνουν το οποίο αντισταθµίζει αυτό τον κίνδυνο. Η διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου εποµένως, έγκειται και στην τιµολόγηση των επιτοκίων των 

δανείων, όσο και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζοµένων. 

Επιπρόσθετα, ως αντιστάθµιση του ρίσκου, οι τράπεζες ακολουθούν µια 

πολιτική διαφοροποίησης πάνω στα δάνεια που δίνουν, και εκµεταλλευόµενες το 

µεγάλο πλήθος και το µέγεθος αυτών των στοιχείων του ενεργητικού καταφέρνουν να 

προβλέψουν µε σχετική ακρίβεια τα µελλοντικά τους έσοδα που προκύπτουν από 

αυτά. 

 

3.3.2 Κίνδυνος επιτοκίων: 

 Οι εµπορικές  τράπεζες για να πουλήσουν τα δάνειά τους και γενικότερα τα 

στοιχεία του ενεργητικού που έχουν, έχουν πρώτα αγοράσει καταθέσεις και στοιχεία 
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παθητικού. Αυτά τα δυο ωστόσο δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ωρίµανσης, δεν 

έχουν δηλαδή την ίδια ληκτότητα. Η ασυµφωνία αυτή στις ληκτότητες αφήνει τις 

τράπεζες εκτεθειµένες σε κίνδυνο επιτοκίων. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες κινδύνου 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επαναχρηµατοδότησης, ο κίνδυνος επανεπένδυσης και ο 

κίνδυνος τιµών. 

 Όταν σε µια τράπεζα τα στοιχεία του παθητικού της έχουν ληκτότητα 

µικρότερη (λήγουν πιο σύντοµα) από τα στοιχεία του ενεργητικού της, τότε υπάρχει 

πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο επαναχρηµατοδότησης. Ο κίνδυνος 

επαναχρηµατοδότησης είναι ένα είδος κινδύνου επιτοκίων ο οποίος ανακύπτει όταν 

το κόστος χρηµατοδότησης είναι µεγαλύτερο από το κέρδος που προκύπτει από την 

επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού. Για να γίνει πιο κατανοητό, θεωρούµε ότι µια 

τράπεζα έχει δώσει σε ένα πελάτη της 3% ετήσιο επιτόκιο για µια προθεσµιακή 

κατάθεση ενός χρόνου, και ταυτόχρονα δανείζει σε κάποιον άλλον πελάτη το ίδιο 

ποσό της προθεσµιακής µε 4% ετήσιο επιτόκιο για δύο χρόνια. Παρατηρούµε ότι 

υπάρχει διαφορά ληκτότητας της προθεσµιακής (στοιχείο παθητικού) µε το δάνειο 

(στοιχείο ενεργητικού). Στη λήξη του πρώτου χρόνου η τράπεζα έχει κερδίσει τη 

διαφορά επιτοκίου (4%-3%) 1% επί του ποσού της κατάθεσης και του δανείου. 

Δηλαδή αν το ποσό είναι Χ η τράπεζα έχει κερδίσει Χ/100. Ωστόσο, επειδή το δάνειο 

είναι διάρκειας δύο χρόνων πρέπει να βρει ένα τρόπο να χρηµατοδοτήσει το δάνειο 

και τον δεύτερο χρόνο, άρα να επαναχρηµατοδοτηθεί µε ποσό Χ. Το ρίσκο τώρα 

έγκειται στο κατά πόσο έχουν µεταβληθεί τα επιτόκια στις καταθέσεις. Αν καταφέρει 

και κλείσει προθεσµία µε 3%, θα έχει πάλι ένα κέρδος 1% στο τέλος του χρόνου. Αν 

όµως τα επιτόκια έχουν ανέβει και κλείσει προθεσµία µε 5% θα έχει απώλεια της 

τάξης του 1% επί του ποσού. 

 Αντίθετα, όταν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν µικρότερη ληκτότητα από αυτά 

του παθητικού, τότε µπορεί να προκύψει κίνδυνος επανεπένδυσης. Σε τέτοια 

περίπτωση οι τράπεζες αντιµετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά µε το επιτόκιο στο 

οποίο µπορεί να επενδύσει χρήµατα τα οποία τα έχει δανειστεί για µεγαλύτερη 

περίοδο. Θεωρούµε πάλι ότι µια τράπεζα έχει δώσει σε κάποιο πελάτη ετήσιο 

επιτόκιο 3% σε κάποιο καταθετικό προϊόν διάρκειας δύο χρόνων και ταυτόχρονα το 

ίδιο ποσό το δίνει σε κάποιον πελάτη ως δάνειο µε ετήσιο επιτόκιο 4% για ένα χρόνο. 

Το κέρδος που προκύπτει µε τη λήξη του πρώτου χρόνου είναι 1% επί του ποσού. 

Όµως η τράπεζα τώρα έχοντας στην κατοχή της το ποσό της κατάθεσης για άλλο ένα 

χρόνο πρέπει να το επανεπενδύσει. Αν τα επιτόκια των δανείων έχουν µείνει σταθερά 
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ή έχουν ανέβει, θα προκύψει πάλι κέρδος. Αν έχουν κατέβει όµως κάτω από 3%, τότε 

για το δεύτερο χρόνο θα καταγράφει ζηµίες. 

 Επιπρόσθετα, οι τράπεζες αντιµετωπίζουν κίνδυνο τιµών ή αβεβαιότητα για 

την αγοραία αξία των στοιχείων του ισολογισµού όταν τα επιτόκια αλλάζουν. Η αξία 

(fair market value) ενός στοιχείου του ισολογισµού είναι θεωρητικά ίση µε την 

παρούσα αξία των τρεχουσών και µελλοντικών ταµειακών ροών που αποφέρει αυτό 

το στοιχείο. Εποµένως τα αυξανόµενα επιτόκια αυξάνουν το ποσοστό αποµείωσης 

των µελλοντικών ταµειακών ροών, µειώνοντας την τιµά αγοράς ή την τρέχουσα αξία 

αυτού του στοιχείου. Αντίθετα, τα µειούµενα επιτόκια αυξάνουν την τρέχουσα αξία 

από τις µελλοντικές ταµειακές ροές. 

 

3.3.3 Κίνδυνος αγοράς: 

 Ο κίνδυνος αγοράς ανακύπτει όταν οι τράπεζες ενεργά προχωρούν σε 

αγοραπωλησίες στοιχείων του ισολογισµού αντί να τα κρατούν για µακροχρόνιες 

επενδύσεις, χρηµατοδοτήσεις ή για αντιστάθµιση κινδύνου 4.  

 

3.3.4 Κίνδυνος από στοιχεία εκτός ισολογισµού: 

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, χρόνο µε το χρόνο οι τράπεζες ασχολούνται πολύ 

ενεργά µε δραστηριότητες µη άµεσα καταγράψιµες στους ισολογισµούς τους, και 

έτσι γίνονται αρκετά ευάλωτες στο συγκεκριµένο είδος κινδύνου. Όπως έχουµε 

αναφέρει σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν οι συναλλαγές σε παράγωγα, οι 

εγγυητικές επιστολές και τα όρια χρηµατοδοτήσεων. 

 

3.3.5 Κίνδυνος ρευστότητας: 

Κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει όταν κάτοχοι στοιχείων του παθητικού των 

τραπεζών, καταθέτες για παράδειγµα, ζητούν άµεσα µετρητά για τις οικονοµικές τους 

απαιτήσεις, ή όταν κάτοχοι εξωισολογιστικών στοιχείων όπως κοµιστές εγγυητικών 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ο κίνδυνος αγοράς είναι αρκετά συνώνυµος µε τον κίνδυνο επιτοκίων και το συναλλαγµατικό 

κίνδυνο, αλλά αποτελεί ξεχωριστό είδος ρίσκου µε την έννοια ότι ανακύπτει όταν συνδυάζεται µε 

ενεργή στρατηγική αγοραπωλησιών (trading) και συγκεκριµένα µε βραχυπρόθεσµη στρατηγική 

συνήθως µιας µέρας (short term trading). 
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που έχουν καταπέσει ή δανειολήπτες που δεν έχουν χρησιµοποιήσει πλήρως το 

πιστωτικό τους όριο ασκούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους. 

 Όταν συµβεί κάτι τέτοιο, οι τράπεζες υποχρεούνται να ικανοποιήσουν αυτές 

τις απαιτήσεις και έτσι ή θα πρέπει να δανειστούν χρήµατα ή θα πρέπει να 

ρευστοποιήσουν στοιχεία του ενεργητικού τους. Το πλέον ρευστοποιήσιµο στοιχείο 

είναι τα µετρητά που υπάρχουν στα χρηµατοκιβώτια των καταστηµάτων και στα 

κεντρικά θησαυροφυλάκια, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν άµεσα. Ωστόσο τα 

µετρητά αυτά δεν επιφέρουν κανένα κέρδος καθώς δεν τηρούνται σε έντοκους 

λογαριασµούς και εποµένως οι τράπεζες κρατούν τέτοιου είδους αποθέµατα σε 

χαµηλά επίπεδα. 

 Τα χαµηλά αποθέµατα µετρητών δεν αποτελούν πρόβληµα συνήθως, καθώς οι 

καθηµερινές αναλήψεις είναι γενικά προβλέψιµες και οι µεγάλες τράπεζες δεν έχουν 

πρόβληµα στο να δανειστούν έξτρα χρήµατα από τη διατραπεζική αγορά. Παρόλα 

αυτά, µια ενδεχόµενη κρίση µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη εµπιστοσύνης από τους 

καταθέτες οι οποίοι µπορεί να απαιτήσουν µεγαλύτερες αναλήψεις απ’ ότι συνήθως 

και τότε το κόστος δανεισµού από τις αγορές να αυξηθεί, ή αντίστοιχα να µειωθεί η 

προσφορά χρηµάτων που είναι διαθέσιµη. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα θα 

αναγκαστεί να προχωρήσει σε πώληση στοιχείων του ενεργητικού (πάγια ή στοιχεία 

χαρτοφυλακίου) τα οποία δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα, αλλά λόγω της ανάγκης 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που εγείρονται, αναγκάζεται να τα πουλήσει γρήγορα 

και άµεσα χωρίς να έχει διαπραγµατευτική δύναµη, µε αποτέλεσµα να τα δώσει σε 

πολύ χαµηλή τιµή. Θα καταγράψει λοιπόν ζηµία, καθώς τα στοιχεία αυτά 

απεικονίζονταν στον ισολογισµό µε µεγαλύτερη αποτίµηση. Επίσης µε αυτό τον 

τρόπο απειλείται η βιωσιµότητά της σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς η αρνητική 

διαφορά της αποτίµησης στον ισολογισµό ενός στοιχείου που πωλείται, σε σχέση µε 

την πραγµατική τιµή πώλησης, αποµειώνει το εταιρικό κεφάλαιο. 

 

3.3.6 Συναλλαγµατικός κίνδυνος: 

 Στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι µεγάλες εµπορικές 

τράπεζες πλέον έχουν διεθνή ρόλο. Και αυτό γίνεται κυρίως µέσω της παρουσίας 

τους σε ξένες αγορές παράλληλα µε την εγχώρια. Ωστόσο οι διαφορές στις 

οικονοµίες µεταξύ τους και οι διαφορές στις ισοτιµίες των νοµισµάτων δηµιουργούν 

επιπρόσθετους κινδύνους. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι το ρίσκο ότι οι 
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συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των στοιχείων 

των ισολογισµών των τραπεζών, εφόσον εκφράζονται σε ξένο νόµισµα.   

 Ο κίνδυνος ανακύπτει ως αποτέλεσµα αγοραπωλησιών συναλλάγµατος, 

δανείων σε ξένο νόµισµα, αγορών επενδυτικών προϊόντων σε ξένο νόµισµα (π.χ. 

οµολόγων) ή εκδόσεων επενδυτικών προϊόντων σε ξένο νόµισµα. 

 Αν για παράδειγµα µια τράπεζα έχει δώσει ένα στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό 

φράγκο για µια διάρκεια δέκα χρόνων και κάποια στιγµή σε αυτό το διάστηµα η τιµή 

του φράγκου υποχωρήσει σε σχέση µε το ευρώ, τότε οι δόσεις του δανείου που 

εισπράττει η τράπεζα θα έχουν µικρότερη αξία από την αρχική. Σε περίπτωση που η 

τράπεζα είχε χρηµατοδοτήσει αυτό το δάνειο µε µια ισόποση κατάθεση σε ελβετικό 

φράγκο τότε θα ήταν θωρακισµένη απέναντι στον κίνδυνο, αλλά µε την προϋπόθεση 

ότι το δάνειο και η κατάθεση θα είχαν την ίδια ληκτότητα. Σε διαφορετική περίπτωση 

θα διέτρεχε κίνδυνο επαναχρηµατοδότησης και επανεπένδυσης όπως είδαµε στην 

περίπτωση του κινδύνου επιτοκίων. 

 

3.3.7 Εθνικός – δηµοσιονοµικός κίνδυνος: 

Παράλληλα µε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο, οποιαδήποτε τράπεζα που 

κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε κάποια ξένη χώρα, διατρέχει ένα πρόσθετο κίνδυνο 

που ονοµάζεται εθνικός ή δηµοσιονοµικός κίνδυνος (country or sovereign risk).  

 Για παράδειγµα, αν µια εγχώρια επιχείρηση δεν µπορεί να αποπληρώσει 

κάποιο δάνειο της και κηρύξει πτώχευση, η τράπεζα που της έχει δανείσει µπορεί να 

προσφύγει στην τοπική δικαιοσύνη και κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης να 

µπορέσει να λάβει αν όχι ολόκληρη, µέρος της αξίας του δανείου που έχει χορηγήσει. 

Αν όµως έχει δανείσει σε κάποια επιχείρηση που έχει την έδρα της στο εξωτερικό, σε 

αντίστοιχη περίπτωση πτώχευσης µπορεί η ξένη κυβέρνηση να επιβάλλει την 

απαγόρευση ή τον περιορισµό της αποζηµίωσης λόγω ελλιπών συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων ή πολιτικών συγκυριών.  

Η µέτρηση αυτού του κινδύνου συµπεριλαµβάνει ανάλυση σε 

µακροοικονοµικά ζητήµατα όπως η πολιτική στο εµπόριο, η δηµοσιονοµική 

κατάσταση, το επίπεδο παρέµβασης της κυβέρνησης στην οικονοµία, τις ξένες 

επενδύσεις, την πολιτική επιτοκίων, τον πληθωρισµό και πολλά άλλα. 

 Παράλληλα µε τα επιχειρηµατικά και τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, εθνικός 

κίνδυνος προκύπτει όταν ένα κράτος περιέλθει σε καθεστώς χρεοκοπίας. Σε αυτή την 
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περίπτωση τα οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή repos που έχει εκδώσει είτε δεν 

πληρώνονται καθόλου, είτε πληρώνονται µε «κούρεµα» (haircut), εποµένως οι 

τράπεζες που έχουν επενδύσει σε τέτοιου είδους οµολογίες καταγράφουν ζηµίες οι 

οποίες αποµειώνουν και το εταιρικό τους κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο βέβαια εµπίπτει και 

στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

3.3.8 Τεχνολογικός κίνδυνος: 

 Όταν οι τράπεζες επενδύουν σε νέα τεχνολογικά συστήµατα έχουν ως στόχο 

τη µείωση του χρόνου των διαδικασιών, τον αποτελεσµατικότερο τρόπο διαχείρισης 

αυτών των διαδικασιών και την καλύτερη οργάνωσή τους, όπως επίσης και τη µείωση 

των θέσεων εργασίας. Ο τεχνολογικός κίνδυνος είναι ένα είδος ρίσκου το οποίο 

προκύπτει όταν οι επενδύσεις σε νέα τεχνολογία (συστήµατα και εξοπλισµό) δεν 

αποφέρουν την αναµενόµενη µείωση κόστους. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε µη 

λειτουργικά συστήµατα, σε συστήµατα τα οποία εν τέλει καθυστερούν τις 

διαδικασίες αντί να τις επιταχύνουν, σε συστήµατα που απασχολούν περισσότερο 

προσωπικό ή απαιτούν περισσότερες ώρες ώστε να γίνει η αποσφαλµάτωση τους ή σε 

ελαττωµατικό εξοπλισµό. Όλα τα παραπάνω µπορεί να επιφέρουν αρκετά µεγάλες 

οικονοµικές απώλειες. 

 

3.3.9 Λειτουργικός κίνδυνος: 

 Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι συνυφασµένος µε τον τεχνολογικό και 

ανακύπτει όταν καταρρέουν τα υπάρχοντα λειτουργικά ή υποστηρικτικά 

πληροφοριακά συστήµατα των τραπεζών. Αυτό το είδος κινδύνου σχετίζεται µε 

οτιδήποτε δυσχεραίνει τη λειτουργία της τράπεζας, από έναν ιό στους υπολογιστές, 

µέχρι µια περίπτωση υπεξαίρεσης χρηµάτων ή λάθος σε καταχώρηση ποσών από 

κάποιον υπάλληλό της. 

 

3.3.10 Κίνδυνος αφερεγγυότητας – κατάρρευσης: 

 Ο κίνδυνος κατάρρευσης (insolvency risk) είναι ουσιαστικά ένα επακόλουθο 

των κινδύνων που αναλύθηκαν προηγουµένως και ανακύπτει όταν οι κεφαλαιακοί 

πόροι µιας τράπεζας εξαντληθούν. 

 Ουσιαστικά όσο περισσότερο εταιρικό κεφάλαιο έχει µια τράπεζα σε σχέση 

µε το κεφάλαιο που δανείζεται, τόσο πιο καλά θωρακισµένη απέναντι σε απώλειες 
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είναι. Για αυτό και οι ρυθµιστικές και κανονιστικές αρχές λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων επικεντρώνονται τόσο πολύ στην κεφαλαιακή επάρκειά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  4	  
 
 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
 
4.1.1 Μεθοδολογία 

 Για να αναλύσουµε τους κινδύνους που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν οι 

ελληνικές τράπεζες από τη έκθεσή τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα 

χρησιµοποιήσουµε την εξής µέθοδο.  

 Θα παραθέσουµε τους ισολογισµούς και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων των 

τραπεζών που θα αναλυθούν και µε βάση αυτούς θα κάνουµε µια πρώτη ανάλυση 

από τα µεγέθη που είναι εµφανή, όπως κερδοφορία, µέγεθος ενεργητικού, 

καταθέσεις, δάνεια, ίδια κεφάλαια και λοιπά. Αυτές οι καταστάσεις λόγω του 

µεγάλου όγκου τους θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Στη συνέχεια θα 

χρησιµοποιήσουµε µια ευρύτατα διαδεδοµένη µέθοδο, τη µέθοδο της απόδοσης – 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (return on equity – ROE framework), η οποία 

αρχικά υπολογίζει τον πιο συνηθισµένο δείκτη κερδοφορίας (ROE) και στη συνέχεια 

τον κατακερµατίζει ώστε να εντοπίσει δυνάµεις και αδυναµίες στην απόδοση της 

τράπεζας. Από αυτή την ανάλυση θα πάρουµε αρκετούς δείκτες που θα µας 

βοηθήσουν να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα και αρκετούς από αυτούς θα τους 

αντιπαραβάλλουµε µε τους αντίστοιχους δείκτες των µητρικών τραπεζών στην 

Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θα δείξει κατά πόσον οι θυγατρικές ξεπερνούν σε επίδοση και 

ενισχύουν µε τη λειτουργία τους τις ελληνικές ή αν υπολείπονται. Εδώ 

διευκρινίζουµε ότι οι συγκεκριµένοι δείκτες για τις µητρικές τράπεζες στην Ελλάδα 

σηµείωσαν ραγδαία πτώση λόγω της οικονοµικής κρίσης, οπότε η σύγκριση µε τους 

τωρινούς δείκτες δεν θα οδηγούσε σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Έτσι στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία προτιµήσαµε να κάνουµε τη σύγκριση µε τους δείκτες της 

περιόδου 2004-2009 (παρατίθενται στο παράρτηµα), οι οποίοι βοηθούν περισσότερο 

στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Συνεχίζοντας, θα επισηµάνουµε σηµαντικά σηµεία 

σχετικά µε τους κινδύνους που ενδεχοµένως να αντιµετωπίζει κάθε τράπεζα και θα 

προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τον αντίκτυπο και τη σηµασία κάθε κινδύνου 

χρησιµοποιώντας µεγέθη και πίνακες από τις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις. 
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 Το πλήθος των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στη Ν.Α. Ευρώπη όπως 

αναφέραµε σε προηγούµενο τµήµα της εργασίας είναι πολύ µεγάλο. Έτσι για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας προτιµήσαµε να ασχοληθούµε µε τέσσερις συνολικά 

χώρες τις περιοχής (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουµανία και Τουρκία) και µε τις τέσσερις 

µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, 

Eurobank EFG Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς) 

 Οι τέσσερις θυγατρικές προς µελέτη είναι οι σηµαντικότερες των παραπάνω 

τραπεζών από άποψη µεγεθών και είναι µε τη σειρά η Finansbank A.S., θυγατρική 

της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, η Piraeus Bank Bulgaria AD, θυγατρική της 

Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία, η  Alpha Bank Romania, θυγατρική της Alpha 

Bank στη Ρουµανία και η Eurobank EFG A.D. Beograd, θυγατρική της Eurobank στη 

Σερβία. Σηµειώνουµε ότι για τη Eurobank Σερβίας χρησιµοποιήσαµε την ετήσια 

οικονοµική έκθεση του 2010 καθώς αυτή του 2011 δεν είχε ακόµα δηµοσιευτεί όταν 

γράφονταν αυτές οι γραµµές. 
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4.1.2 Finansbank: 

Η σηµαντικότερη θυγατρική του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από άποψη µεγεθών είναι η τουρκική Finansbank. 

Στις 31.12.2011 το ποσοστό των µετοχών που ανήκαν στη µητρική τράπεζα 

ανέρχονταν στο 77,23%. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Finansbank είναι 

Τούρκοι, ενώ 6 από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι Έλληνες. Στις αρχές 

του 2012 η τράπεζα αριθµεί 520 καταστήµατα. 

 Με µια πρώτη µατιά στα νούµερα της τελευταίας πενταετίας (πίνακας) 

παρατηρούµε ότι τα στοιχεία που αφορούν στο µέγεθος της τράπεζας είναι 

αυξανόµενα. Συγκεκριµένα υπάρχει σταδιακή αύξηση στο ενεργητικό (total assets), 

στις καταθέσεις (total deposits), στα δάνεια (total loans) και στο εταιρικό κεφάλαιο 

(shareholders’ equity). Η τάση αυτή διατηρείται και στα καθαρά κέρδη (net profit) µε 

εξαίρεση το 2008 και την τελευταία χρονιά. Εποµένως αρχικά µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει έως τώρα να είναι αρκετά 

ευχαριστηµένη µε την επένδυσή της. 

	  

Finansbank	   (ποσά	  σε	  δισεκατομμύρια	  λίρες	  Τουρκίας)	  

	  
2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Xρηματικά	  
διαθέσιμα	  (Cash	  and	  
balances	  with	  central	  
bank)	   1,21	   1,57	   1,79	   2,39	   2,96	  
Σύνολο	  ενεργητικού	  
(Total	  assets)	   20,88	   26,57	   29,31	   38,08	   46,19	  
Σύνολο	  καταθέσεων	  
(Total	  deposits)	   12,97	   15,93	   20,26	   24,43	   29,27	  
Σύνολο	  δανείων	  
(Total	  loans)	   14,17	   17,87	   19,11	   25,83	   30,83	  

Ίδια	  κεφάλαια	  
(Shareholders'	  
equity)	   2,62	   2,84	   3,62	   5,20	   5,69	  
Κύρια	  ίδια	  κεφάλαια	  
(Core	  capital)	   1,40	   1,50	   1,57	   2,20	   2,44	  
Προβλέψεις	  
(Provisions)	   0,27	   0,51	   0,79	   0,26	   0,30	  
Kαθαρό	  κέρδος	  (Net	  
profit)	   0,55	   0,36	   0,65	   0,92	   0,85	  
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Λειτουργικά	  έσοδα	  
(Total	  operating	  
income)	   3,11	   4,12	   4,18	   4,30	   5,30	  
Επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Interest	  expenses)	   1,38	   2,00	   1,63	   1,53	   2,30	  

Μη	  επιτοκιακά	  
έξοδα	  (Non	  interest	  
expenses)	   0,88	   1,10	   1,16	   1,37	   1,57	  

	  
	  
	  
4.1.2.1 Ανάλυση κινδύνων µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

Συνεχίζουµε µε µια πρώτη ανάλυση των µεγεθών και των κινδύνων της 

τράπεζας µέσω των οικονοµικών καταστάσεων (παρατίθενται στο παράρτηµα) και 

του παραπάνω συνοπτικού πίνακα για τα µεγέθη της πενταετίας 2007 έως 2011 και 

παρατηρούµε τα εξής:  

Τα χρηµατικά διαθέσιµα το 2011 είναι 2,96 δις λίρες σε ένα σύνολο 

ενεργητικού της τάξης των 46,2 δις λιρών. Ο λόγος των χρηµατικών διαθεσίµων προς 

το σύνολο των καταθέσεων (29,75 δις) τον τελευταίο χρόνο είναι  9,95% και µέσα 

στην τελευταία πενταετία κυµαίνεται από 8,8% έως και 9,95% και είναι 

συνηθισµένος για τον κλάδο. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να παρατηρήσουµε ως 

προς τα χρηµατικά διαθέσιµα µια ανισορροπία σχετικά µε το νόµισµα τήρησης. Ενώ 

το 2010 υπήρχε µια ίση κατανοµή ανάµεσα στην τουρκική λίρα και τα λοιπά 

νοµίσµατα (1,14 δις και 1,24 δις αντίστοιχα), το 2011 από το σύνολο των 2,96 δις, 

µόνο τα 0,47 δις τηρούνται σε τουρκική λίρα. Κάτι τέτοιο παρατηρείται σε όλους 

σχεδόν τους ισολογισµούς από το 2007 και έπειτα. Προφανώς πρόκειται για πολιτική 

της τράπεζας λόγω της συνεχούς υποτίµησης της λίρας, αλλά κάτι τέτοιο µπορεί να 

την αφήσει εκτεθειµένη σε σοβαρό συναλλαγµατικό κίνδυνο σε περίπτωση που 

χρειαστεί να καλύψει τυχόν µαζικές αναλήψεις σε τουρκική λίρα χρησιµοποιώντας 

αυτά τα αποθέµατα. 

Τα κύρια ίδια κεφάλαια το 2011 ανέρχονται σε 2,44 δις και παρατηρούµε ότι 

ο δείκτης capital – to – assets  είναι  

𝐶𝐶 =   
𝜅𝜅ύ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό =   

2,44
46,2 = 5,2% 

Ωστόσο στην πενταετία ακολουθεί φθίνουσα πορεία ξεκινώντας από το 6,7% το 2007 

και καταλήγει στο 5,2% το 2011. Βέβαια η τράπεζα είναι επαρκής κεφαλαιακά και 



	   33	  

δεν διατρέχει άµεσο κίνδυνο καθώς και αυτό το χαµηλό πενταετίας είναι 

ικανοποιητικό. 

Ένας άλλος δείκτης που µπορούµε να εξετάσουµε είναι ο δείκτης καταθέσεων 

προς δάνεια (ή δανείων προς καταθέσεις) ο οποίος καταδεικνύει το ποσοστό των 

δανείων που εξυπηρετούνται από τις καταθέσεις 5. Στην περίπτωσή µας για το 2011 ο 

δείκτης διαµορφώνεται ως εξής: 

𝛿𝛿ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

30,83
29,27 = 105,3%  ή 

𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝛼𝛼𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛿𝛿ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 =   

29,27
30,83 = 94,9% 

που σηµαίνει ότι το 94,9% των δανείων εξυπηρετούνται από τις καταθέσεις. 

 Στην πενταετία 2007 – 2011 ο δείκτης αυτός κυµαίνεται µεταξύ του 89,14% 

του 2008 και του 106,02% του 2009. Βέβαια, παρόλο που το ποσοστό είναι καλό, δεν 

σηµαίνει απαραίτητα ότι η τράπεζα είναι θωρακισµένη, διότι όπως έχουµε αναφέρει 

σε προηγούµενο κεφάλαιο, ανακύπτει κίνδυνος επιτοκίων όταν οι ληκτότητες 

δανείων και καταθέσεων δεν συµπίπτουν. 

Οι προβλέψεις για το 2011 φθάνουν τα 305,9 εκ. λίρες, ήτοι περίπου 1% των 

συνολικών δανείων και θα λέγαµε ότι είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό. Αν εξαιρέσουµε 

το υψηλό 4,13% του 2009, ο δείκτης ακολουθεί πτωτική πορεία στην πενταετία. 

Συνεχίζουµε µε τη µέθοδο της απόδοσης – αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων (return on equity – ROE framework), από την οποία θα 

χρησιµοποιήσουµε τους συνηθέστερους δείκτες. 

Ο δείκτης ROE µετρά την κερδοφορία της τράπεζας ανά χρηµατική µονάδα 

ιδίων κεφαλαίων και εποµένως εκφράζεται από την παρακάτω σχέση 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝛿𝛿𝛿𝛿
ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆  

Στην δική µας περίπτωση για το 2011 θα είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
0,848
5,69 = 14,90% 

γενικότερα, όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερο επικερδής είναι η 

τράπεζα λόγω της χρησιµοποίησης του εταιρικού κεφαλαίου. Για τη Finansbank ο 

δείκτης κρίνεται εξαιρετικός. Ωστόσο στο διάστηµα 2007 έως 2011 ξεκίνησε από 

21% το 2007 και µέχρι το 2011 ο µέσος όρος του δείκτη ανήλθε στο 16,8%. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ο γενικότερος κανόνας µε βάση τη βιβλιογραφία λέει ότι µια τράπεζα είναι επαρκώς θωρακισµένη 
απέναντι στον κίνδυνο όταν τα δάνειά της χρηµατοδοτούνται σε µεγάλο ποσοστό από τις καταθέσεις	  
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Εποµένως παρουσιάζει πτώση. Ο δείκτης ROE για την µητρική Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος ήταν τόσο υψηλός µόνο το 2005 και το 2007 που ήταν 15,9% και 13,9% 

αντίστοιχα ενώ ο µέσος όρος του δείκτη για την περίοδο προ κρίσης από 2004 έως 

και 2009 ήταν 9,7%. Στη συνέχεια γυρνάει σε αρνητικό πρόσηµο. 

 Ένας άλλος δείκτης κερδοφορίας είναι ο δείκτης ROA (return on assets) ο 

οποίος µετρά την κερδοφορία σε σχέση µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων, και 

εκφράζεται από την παρακάτω σχέση: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ 

και στην περίπτωσή µας για το 2011 θα είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
0,848
46,2 = 1,83% 

ο οποίος είναι επίσης υψηλός, καθώς ο µέσος όρος για τη µητρική τράπεζα από το 

2004 έως και το 2009 ανέρχεται σε 0,07%. Για τη Finansbank ο δείκτης ROA 

παρουσιάζει γενικά αυξοµειώσεις από το 2007 που βρισκόταν στα επίπεδα του 2,63% 

µέχρι και τα σηµερινά του 1,83%. Συγκριτικά ωστόσο µε την ελληνική τράπεζα όπως 

αναφέραµε κρίνεται πολύ ικανοποιητικός 

Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων (equity multiplier) µετρά την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που χρηµατοδοτούνται από µια χρηµατική µονάδα ιδίων 

κεφαλαίων. Εποµένως όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο µεγαλύτερη µόχλευση έχει η 

τράπεζα και τόσο περισσότερο ξένα κεφάλαια χρησιµοποιεί. Εκφράζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ

ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆  

και εποµένως στην περίπτωσή µας θα είναι: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
46,2
5,69 = 8,12   

ο οποίος καταδεικνύει µια σχετικά ικανοποιητική µόχλευση. Ωστόσο ο µέσος όρος 

της µητρικής τράπεζας από το 2004 έως και το 2009 ανερχόταν σε 13,54%, ενώ ο 

αντίστοιχος για τη Finansbank είναι 8,17 (2007-2011). Είναι φανερό λοιπόν ότι σε 

σύγκριση µε την ελληνική τράπεζα, η τουρκική δεν έχει τόσο µεγάλη µόχλευση. 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο δείκτης ROE προκύπτει σαν γινόµενο 

ROA x EM. Πράγµατι, 1,83% x 8,12 = 14,9%. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δείκτες ROA 

και ο ΕΜ προκύπτουν ως διάσπαση του δείκτη ROE ώστε να κατανοήσουµε αν µια 



	   35	  

αύξηση στο δείκτη προκύπτει από αύξηση της µόχλευσης – που θα µπορούσε να είναι 

κάτι επικίνδυνο – ή από αύξηση του ROA.  

Συµπερασµατικά για την περίπτωσή µας, µπορούµε να πούµε ότι ο δείκτης 

ROE το 2011 είναι πολύ ικανοποιητικός κυρίως λόγω της ικανότητας της τράπεζας 

να παράγει κέρδος από τα περιουσιακά της στοιχεία (ROA) και όχι τόσο λόγω 

υψηλής µόχλευσης (ΕΜ). 

 Σαν ένα επόµενο επίπεδο κατακερµατισµού των δεικτών σε αυτή τη µέθοδο, ο 

δείκτης ROA µπορεί να εκφραστεί ως γινόµενο του περιθωρίου κέρδους (profit 

margin – PM) επί τον δείκτη εκµετάλλευσης ενεργητικού (asset utilization – AU).  

 Το περιθώριο κέρδους εκφράζεται από τη σχέση: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 

και εκφράζει το καθαρό κέρδος που παράγεται από µια χρηµατική µονάδα 

λειτουργικών εσόδων. 

Τα λειτουργικά έσοδα που αναγράφονται στον αρχικό πίνακα, στην 

περίπτωσή µας είναι το άθροισµα των στοιχείων I,IV,V,VI και VII των καταστάσεων 

αποτελεσµάτων (income statement) στο παράρτηµα. 

Άρα για το 2011 θα είναι 4.534.312 + 801.279 + 8.315 – 212.201 + 177.757 = 

5.309.462 και εποµένως: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
0,848
5,3 = 16% 

Το ποσοστό αυτό κρίνεται αρκετά καλό, καθώς η µητρική τράπεζα από το 

2010 και έπειτα έχει αρνητικό δείκτη, ενώ ο µέσος όρος της εξαετίας 2004-2009 ήταν 

14%. Ο µέσος όρος του περιθωρίου κέρδους για το διάστηµα 2007-2011 για την 

τουρκική τράπεζα είναι 15,8%, σταθερά µεγαλύτερος από την ελληνική, παρά τις 

διακυµάνσεις του µέσα στην περίοδο αυτή. 

 Ο δείκτης εκµετάλλευσης ενεργητικού προκύπτει ως εξής: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ 

και εκφράζει το ύψος των εσόδων που παράγεται ανά χρηµατική µονάδα της αξίας 

των στοιχείων του ενεργητικού. Στην περίπτωση της Finansbank για το 2011: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
5,3
46,2 = 11,47% 

ο οποίος είναι εξαιρετικά υψηλός. Βέβαια ο δείκτης µέσα στην τελευταία πενταετία 

ακολουθεί φθίνουσα πορεία, ωστόσο σηµειώνουµε  ότι ο µέσος όρος του δείκτη για 
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τη µητρική τράπεζα κατά την εξαετία 2004-2009 ήταν 5,14% και ο µέσος όρος του 

κλάδου στην Ελλάδα 6,52%. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο υψηλός δείκτης ROA 

µελετώντας τον ως γινόµενο PM και AU οφείλεται και στην ικανότητα της τράπεζας 

να παράγει έσοδα µέσω των στοιχείων του ενεργητικού, αλλά και στο υψηλό 

περιθώριο κέρδους. 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση, µπορούµε να «σπάσουµε» το περιθώριο κέρδους 

σε επιπλέον δείκτες. Στον δείκτη επιτοκιακών εξόδων (interest expense ratio – IE), 

στον δείκτη προβλέψεων (provisions ratio – P), στον δείκτη µη επιτοκιακών εξόδων 

(non-interest ratio - NI) και στο δείκτη φόρων (tax ratio – T). Ο κάθε δείκτης 

καταδεικνύει το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων που χρησιµοποιείται ώστε να 

πληρωθούν τα παραπάνω έξοδα. Όσο χαµηλότεροι είναι αυτοί οι δείκτες, τόσο πιο 

επικερδής είναι η τράπεζα. Για την περίπτωσή µας για το 2011 έχουµε: 

 

𝛪𝛪𝛪𝛪 =   
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

2,3
5,3 = 43,4% 

𝛲𝛲 =   
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋έ𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   
0,306
5,3 = 5,77% 

𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮 =   
𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

1,57
5,3 = 29,6% 

𝛵𝛵 =   
𝜑𝜑ό𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

0,272
5,3 = 5,13% 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες βλέπουµε ότι ένα µεγάλο 

ποσοστό των λειτουργικών εσόδων καλύπτει επιτοκιακά έξοδα (το 43,4% είναι 

αρκετά µεγάλο ποσοστό), οι δείκτες προβλέψεων και µη επιτοκιακών εξόδων είναι σε 

λογικά επίπεδα, και ο δείκτης φορολογίας είναι αρκετά χαµηλός. 

Και αφού τµηµατοποιήσαµε το δείκτη περιθωρίου κέρδους, προχωράµε σε 

ένα περεταίρω κατακερµατισµό του δείκτη αξιοποίησης των στοιχείων του 

ενεργητικού. Θυµίζουµε ότι είναι ο λόγος των λειτουργικών εσόδων προς το σύνολο 

του ενεργητικού. Μπορεί λοιπόν επιπλέον να διαχωριστεί και να εκφραστεί ως 

άθροισµα των δεικτών επιτοκιακών και µη επιτοκιακών εσόδων. Δηλαδή: 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜄𝜄𝜄𝜄𝜄𝜄ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 =   

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ +   

𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   

4,534
46,2 +   

0,77
46,2 = 9,81%+ 1,67% 
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διακρίνουµε εποµένως για το έτος 2011 µια αυξηµένη ικανότητα της τράπεζας να 

παράγει επιτοκιακά έσοδα από τα στοιχεία ενεργητικού της, όµως να µην τα 

καταφέρνει και τόσο καλά στα µη επιτοκιακά έσοδα. Η διαφορά, παρόλο που είναι 

λογική, είναι αρκετά µεγάλη και µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα σε µια ενδεχόµενη 

αλλαγή των επιτοκίων. 

 
 
 

 
4.1.2.2 Ανάλυση κινδύνων βάσει λεπτοµερέστερων οικονοµικών στοιχείων 

 

a) Πιστωτικός κίνδυνος: 

Το σύνολο των δανείων, των εγγυήσεων και των ορίων χρηµατοδότησης της 

τράπεζας τον τελευταίο χρόνο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, αυξήθηκε από 

57,79 δις λίρες σε 76,81 δις. Πρόκειται για µια αύξηση 33% του συνολικού 

πιστωτικού κινδύνου (total credit risk exposure) η οποία δεν απορρέει από ανάλογη 

αύξηση των µεγεθών στον ισολογισµό (από 38 δις σε 46,2 δηλαδή αύξηση 21%).  

Εποµένως σαν ένα πρώτο συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι η τράπεζα έχει 

αυξήσει σηµαντικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 
Συνολική	  έκθεση	  σε	  πιστωτικό	  κίνδυνο	  
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Η αύξηση αυτή (33%) είναι η µεγαλύτερη κατά την τελευταία πενταετία, κατά 

την οποία ο µέσος όρος αύξησης ήταν 24,7%, πράγµα που επιβεβαιώνει το 

συµπέρασµά µας. 

Βέβαια, το µεγαλύτερο ποσοστό των δανείων εξυπηρετούνται, διότι όπως 

φαίνεται στον επόµενο πίνακα, από το σύνολο των 44,4 δις λιρών σε δάνεια, µόλις τα 

1,36 είναι ληξιπρόθεσµα και δεν έχουν ακόµη αποµειωθεί. 

 
Ποιότητα	  πιστώσεων	  ανά	  κλάση	  στοιχείων	  ενεργητικού	  

	  
	  

Από το σύνολο των δανείων 10,5 δις είναι δάνεια λιανικής (retail) και 8 δις 

είναι σε πιστωτικές κάρτες. Όσον αφορά στη διάρκειά τους είναι ισοµερώς 

κατανεµηµένα περίπου 50% βραχυπρόθεσµα και 50% µακροπρόθεσµα. Τα 5,5 δις 

των δανείων λιανικής είναι στεγαστικά, δηλαδή το 50% περίπου, και τα υπόλοιπα σε 

καταναλωτικά, δάνεια αυτοκινήτου και λοιπά δάνεια. Παρατηρούµε επίσης σε ότι 

έχει να κάνει µε τα δάνεια και τον πιστωτικό κίνδυνο ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

τους είναι προς τον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα. 
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Κατηγορίες	  δανείων	  ανάλογα	  με	  το	  είδος	  

	  
	  
	  
Κατηγορίες	  δανείων	  ανάλογα	  με	  τη	  ληκτότητα	  

	  
	  
Κατηγορίες	  δανείων	  ανάλογα	  με	  τους	  δανειζόμενους	  

	  
 
Εγχώρια	  και	  μη	  εγχώρια	  δάνεια	  

	  
 
 

β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 Η τράπεζα διευκρινίζει ότι για το 2011, από την αποτίµηση των 2,49 δις λιρών 

του χρηµατικού αποθέµατος σε συνάλλαγµα τα 2,17 δις είναι σε ευρώ. Όπως 

φαίνεται όµως από τους παρακάτω πίνακες, τοποθετείται στις αγορές περισσότερο σε 

αµερικανικό δολάριο και έτσι καταλήγει σε σύνολο 9,63 δις των στοιχείων του 

        
      

 
       

    
       

           

 
 

 

           

  
 

  
   

  
 
 

  
  

     
                                                    

                                                                  
                                                            

                                                
                                                                                                

       
                                                  

                                                                      
                                                                

                                                      
                                                                                                

                                                                                                      
                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                                
                                                              

                                                                  
                                                                

                                                                                        
                                                                                                

                                                                                      
                                                                      
                                                                                                  

                                          

              
  Current Period Prior Period 
Public  134,129 88,515 
Private 30,300,679 25,515,258 
Total 30,434,808 25,603,773 

                                                        
              

                 
      

    
    

   
                              

                      
                   

     
         

         
    

        
      

 
       

    
       

           

 
 

 

           

  
 

  
   

  
 
 

  
  

     
                                                    

                                                                  
                                                            

                                                
                                                                                                

       
                                                  

                                                                      
                                                                

                                                      
                                                                                                

                                                                                                      
                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                                
                                                              

                                                                  
                                                                

                                                                                        
                                                                                                

                                                                                      
                                                                      
                                                                                                  

                                          

              
      

    
   

   

                                                        
              

                 
  Current Period Prior Period 
Domestic Loans 30,216,161 25,568,106 
Foreign Loans 218,647 35,667 
Total 30,434,808 25,603,773 
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ενεργητικού που είναι σε συνάλλαγµα, τα 4,9 δις να είναι σε δολάρια και τα 4,22 δις 

σε ευρώ. Εποµένως σε ότι αφορά στο ενεργητικό είναι εκτεθειµένη σε ίδιο µέγεθος 

κινδύνου όσον αφορά στα δύο αυτά νοµίσµατα. 

 Στο παθητικό ωστόσο εκτίθεται περισσότερο στο δολάριο Αµερικής µε 

αποτέλεσµα η καθαρή διαφορά της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού σε 

συνάλλαγµα να είναι πολύ µεγαλύτερη σε δολάρια, παρά στα ευρώ. Το ίδιο ακριβώς 

συµβαίνει και στα εξωισολογιστικά στοιχεία, καθώς φαίνεται ότι είναι πολύ πιο 

ενεργή στην αγορά παραγώγων δολαρίου, παρά ευρώ. Κάτι τέτοιο ισχύει και γενικά 

για την πενταετία 2007 – 2011. 

 Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι είναι αρκετά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό 

κίνδυνο.  

 
Πληροφορίες	  σχετικά	  με	  το	  συναλλαγματικό	  κίνδυνο	  
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γ) Κίνδυνος επιτοκίων 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει η τράπεζα για το 2011, ο επιτοκιακός 

κίνδυνος που προκύπτει για τα στοιχεία του ισολογισµού µε λήξη έως και ένα χρόνο 

δεν φαίνεται ιδιαίτερα µεγάλος γιατί η διαφορά στην αξία τους δεν είναι και τόσο 

µεγάλη. Η αξία του συνόλου αυτών των  στοιχείων του ενεργητικού ανέρχεται σε 

27,8 δις και του παθητικού σε 33,2 δις. 

 Η µεγάλη διαφορά βρίσκεται στα περιουσιακά στοιχεία µε λήξη µεγαλύτερη 

του ενός χρόνου, καθώς η αξία του ενεργητικού ανέρχεται σε 13,7 δις σε αντίθεση µε 

τα στοιχεία του παθητικού που είναι µόλις 1,31 δις. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει 

σε πρόβληµα λόγω του κινδύνου των επιτοκίων µε τον τρόπο που έχουµε ήδη 

αναφέρει στο τµήµα ανάλυσης κινδύνων στην παρούσα εργασία. 
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Πληροφορίες	  σχετικές	  με	  τον	  κίνδυνο	  επιτοκίων	  ενεργητικού,	  παθητικού	  και	  στοιχείων	  
εκτός	  ισολογισμού	  ανάλογα	  με	  τη	  ληκτότητα

	  
 

 

Ωστόσο η τράπεζα διευκρινίζει ότι χρηµατοδοτεί τις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της µε κεφάλαια που αντλεί από τις διεθνείς αγορές (κυρίως 

µακροπρόθεσµα αξιόγραφα κυµαινόµενου επιτοκίου) σε συνάλλαγµα, και στη 

συνέχεια τα µετατρέπει σε τουρκικές λίρες µέσω συµφωνιών swaps κυµαινόµενου 

επιτοκίου σε συνάλλαγµα και σταθερού σε τουρκική λίρα. Κατ αυτό τον τρόπο 

θωρακίζεται απέναντι στον κίνδυνο επιτοκίων που µπορεί να ανακύψει στα 

µακροπρόθεσµα περιουσιακά της στοιχεία. 

 Σύµφωνα µε την τράπεζα επίσης, µια ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων κατά 

100 µ.β , θα µείωνε τα καθαρά κέρδη κατά 18.380 λίρες, ενώ µια ισόποση µείωση θα 

επέφερε αύξηση στα καθαρά κέρδη της τάξης των 22.494 λιρών. 

 
 
 
δ) Εξωισολογιστικός κίνδυνος 

 Παρατηρώντας τα οικονοµικά στοιχεία εκτός ισολογισµού για το 2011 

(παρατίθενται στο παράρτηµα), βλέπουµε µια µεγάλη αύξηση στην τρέχουσα αξία 

τους σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Πρόκειται για 216,5 δις λίρες σε σχέση µε 

τις 163,3 δις στο τέλος του 2010, ήτοι 32,5%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην αρχή της 
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εξεταζόµενης πενταετίας, το Δεκέµβριο του 2007 η αξία αυτών των στοιχείων 

ανέρχονταν µόλις σε 44,87 δις. Όπως έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο της ανάλυσης 

κινδύνων στην παρούσα εργασία, τα στοιχεία αυτά που δεν καταγράφονται στους 

ισολογισµούς είναι βαρύνουσας σηµασίας όσον αφορά στον κίνδυνο. Η αύξησή τους 

µπορεί να προσφέρει αντιστάθµιση του κινδύνου ή µεγάλα οικονοµικά οφέλη, αλλά 

µπορεί να οδηγήσει και σε µεγάλες ζηµίες οι οποίες όταν περάσουν τελικώς στον 

ισολογισµό µπορεί να χρειαστεί να αποµειώσουν ένα µεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου 

της τράπεζας. 

 
4.1.2.3 Συµπεράσµατα 

 Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε συγκεντρωτικά τα ευρήµατά µας για τη 

Finansbank σχετικά µε τους εξεταζόµενους δείκτες για την πενταετία 2007 – 2011: 

 

	  
2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Διαθέσιμα	  /	  καταθέσεις	   9,33%	   9,86%	   8,84%	   9,78%	   10,11%	  
Capital	  to	  assets	  ratio	   6,70%	   5,65%	   5,36%	   5,78%	   5,28%	  
Καταθέσεις	  /	  δάνεια	   91,53%	   89,14%	   106,02%	   94,58%	   94,94%	  
Δείκτης	  προβλέψεων	   1,91%	   2,85%	   4,13%	   1,01%	   0,97%	  
ROE	   20,99%	   12,78%	   17,96%	   17,60%	   14,90%	  
ROA	   2,63%	   1,37%	   2,22%	   2,40%	   1,84%	  
EM	   7,97	   9,36	   8,10	   7,32	   8,12	  
Profit	  margin	   17,68%	   8,81%	   15,55%	   21,28%	   16,00%	  
Asset	  utilization	   14,89%	   15,51%	   14,26%	   11,29%	   11,47%	  
Interest	  expense	  ratio	   44,37%	   48,54%	   39,00%	   35,58%	   43,40%	  
Provisions	  ratio	   8,68%	   12,38%	   18,90%	   6,05%	   5,66%	  
Non	  interest	  expense	  ratio	   28,30%	   26,70%	   27,75%	   31,86%	   29,62%	  
Αύξηση	  πιστωτικού	  κινδύνου	  

	  
22,02%	   16,17%	   27,71%	   32,91%	  

 

 Από την παραπάνω ανάλυση, η επένδυση της Εθνικής Τράπεζας στην 

Τουρκία µε τη συµµετοχή της στη Finansbank κρίνεται θετική. Η τουρκική τράπεζα 

συµµετέχει σηµαντικά στα κέρδη του οµίλου και αυξάνει τα µεγέθη της χρόνο µε το 

χρόνο. Είναι επαρκής κεφαλαιακά και έχει µεγάλη απόδοση ιδίων κεφαλαίων κυρίως 

λόγω της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού που ενισχύονται από την 

ικανότητά της να παράγει κέρδη και να εκµεταλλεύεται το ενεργητικό της. Επίσης 

έχει αυξηµένη ικανότητα παραγωγής επιτοκιακών εσόδων.  

Όσον αφορά στον κίνδυνο, έχει µεγαλώσει την έκθεσή της στον πιστωτικό 

λόγω της αύξησης των µεγεθών της όσον αφορά στα δάνεια, ωστόσο η ποιότητα των 

χορηγήσεων είναι τέτοια η οποία δεν επιφέρει απώλειες. Επίσης είναι αρκετά 
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εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς κρατά µεγάλο χρηµατικό απόθεµα σε 

συνάλλαγµα, όπως επίσης και ένα µεγάλο µέρος του ενεργητικού που αποτιµάται σε 

ξένο νόµισµα, κυρίως δολάρια Αµερικής. Ο κίνδυνος επιτοκίων υπάρχει σε βαθµό 

που υπάρχει σε όλες τις τράπεζες, κυρίως λόγω της αναντιστοιχίας σε ληκτότητες 

µακροπρόθεσµων τραπεζικών προϊόντων, αλλά τον αντισταθµίζει µε ενέργειες στις 

αγορές παραγώγων και συναλλάγµατος. Τέλος, ο κίνδυνος που απορρέει από στοιχεία 

εκτός ισολογισµού είναι αρκετά µεγάλος, γιατί η αξία των στοιχείων αυτών 

αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο. 
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4.1.3 Piraeus Bank Bulgaria AD: 

Μια από τις σηµαντικότερες θυγατρικές του οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς 

είναι η Τράπεζα Πειραιώς της Βουλγαρίας (Piraeus Bank Bulgaria AD). Η τράπεζα 

αυτή λειτουργεί από το 1993 στη γειτονική χώρα και πλέον απαριθµεί ένα δίκτυο 100 

καταστηµάτων. Η µητρική τράπεζα κατέχει το 99,98% των µετοχών (την 31η 

Δεκεµβρίου του 2011), και ασκεί σε πολύ µεγάλο βαθµό διοικητική εξουσία, αφού ο 

πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, καθώς και τρία από τα έξι µέλη του συµβουλίου είναι 

Έλληνες.  

Με µια πρώτη µατιά στα νούµερα της τελευταίας πενταετίας (πίνακας) 

παρατηρούµε ότι τα στοιχεία που αφορούν στο µέγεθος της τράπεζας δεν έχουν 

ξεκάθαρη αυξητική ή µειούµενη τάση. Παρατηρούµε ότι το ενεργητικό και το 

σύνολο των καταθέσεων βρίσκονται σε χαµηλά πενταετίας, κάτι που σίγουρα δεν 

είναι το και το καλύτερο. Από το 2009 και έπειτα διακρίνουµε και µια αυξητική τάση 

στα λειτουργικά έξοδα και τα καθαρά κέρδη. 

 

Piraeus	  Bulgaria	  
(ποσά	  σε	  εκατομμύρια	  λεβ	  
Βουλγαρίας)	  

	   	  
	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Xρηματικά	  διαθέσιμα	  
(Cash	  and	  balances	  with	  
central	  bank)	   328,11	   349,25	   185,06	   231,19	   215,94	  
Σύνολο	  ενεργητικού	  
(Total	  assets)	   3.607,27	   4.151,54	   3.632,69	   4.084,52	   3.212,48	  
Σύνολο	  καταθέσεων	  
(Total	  deposits)	   3.153,67	   3.636,14	   3.085,96	   3.380,45	   2.449,07	  
Σύνολο	  δανείων	  (Total	  
loans)	   3.144,69	   3.712,13	   3.347,75	   3.761,27	   2.897,95	  
Ίδια	  κεφάλαια	  (Total	  
equity)	   414,83	   476,27	   523,54	   571,69	   626,66	  
Κύρια	  ίδια	  κεφάλαια	  
(Core	  capital)	   316,79	   316,79	   316,79	   316,79	   316,79	  

Kαθαρό	  κέρδος	  (Total	  
compr.	  income)	   52,42	   61,44	   47,26	   48,15	   54,97	  
Λειτουργικά	  έσοδα	  
(Total	  operating	  income)	   190,97	   305,04	   279,15	   263,23	   288,37	  
Επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Interest	  expenses)	   68,68	   137,02	   107,19	   99,78	   104,77	  
Μη	  επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Non	  interest	  expenses)	   63,84	   103,30	   119,36	   109,53	   122,87	  
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4.1.3.1 Ανάλυση κινδύνων µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

 Στο παράρτηµα παρατίθενται οι οικονοµικές καταστάσεις τις τράπεζας. 

Ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία και χρησιµοποιώντας τον παραπάνω πίνακα, 

προχωράµε σε µια πρώτη ανάλυση των µεγεθών και των κινδύνων. 

 Τα χρηµατικά διαθέσιµα το 2011 ανέρχονται σε 216 εκ. λεβ σε ένα σύνολο 

ενεργητικού της τάξης των 3,2 δις. Ο λόγος των χρηµατικών διαθεσίµων προς το 

σύνολο των καταθέσεων (2,44 δις) είναι 8,85% είναι ικανοποιητικός για τον κλάδο, 

αν και αγγίζει γενικότερα τα χαµηλά όρια. 

 Τα κύρια ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 316,8 εκ. και παρατηρούµε ότι ο 

δείκτης capital – to – assets είναι πολύ υψηλός: 

𝐶𝐶 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό =   

0,316
3,21 = 9,8% 

 Πρόκειται για τη µεγαλύτερη τιµή του δείκτη µέσα στην εξεταζόµενη 

πενταετία και σαν ένα πρώτο συµπέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι η τράπεζα είναι 

υπερεπαρκής κεφαλαιακά και δεν διατρέχει άµεσο κίνδυνο. Ένας τόσο µεγάλος 

δείκτης όµως δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια περεταίρω µόχλευσης και ότι πιθανόν 

µέρος των κεφαλαίων µένουν αναξιοποίητα. 

Ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια για το 2011 είναι συνηθισµένος αλλά 

γενικώς κινείται στα χαµηλά όρια ενός θεωρητικού «κανονικού» εύρους για τις 

τράπεζες και διαµορφώνεται ως εξής 

𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛿𝛿ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 =   

2,44
2,89 = 84,4% 

πράγµα που σηµαίνει ότι το 84,4% των δανείων χρηµατοδοτείται από τις καταθέσεις. 

Παρατηρούµε εδώ ότι το ποσοστό αυτό είναι το χαµηλότερο από το 2007 και µετά. 

 Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 1,65 εκ. λεβ σε ένα σύνολο δανείων 2,89 

δισεκατοµµυρίων, δηλαδή στο 5,7% του συνόλου. Και αυτός ο δείκτης είναι αρκετά 

ικανοποιητικός. 

 Όπως κάναµε και στην περίπτωση της Finansbank, έτσι και εδώ θα 

προχωρήσουµε µε τη µέθοδο της απόδοσης – αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

(return on equity – ROE framework), από την οποία θα χρησιµοποιήσουµε τους 

συνηθέστερους δείκτες. 

Ο δείκτης ROE µετρά την κερδοφορία της τράπεζας ανά χρηµατική µονάδα 

ιδίων κεφαλαίων και εποµένως εκφράζεται από την παρακάτω σχέση: 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆  

Στην δική µας περίπτωση για το 2011 θα είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
54,9
626,6 = 8,76% 

 Παρατηρούµε ότι ο δείκτης ROE δεν είναι και τόσο µεγάλος (ο µέσος όρος 

της µητρικής Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα για το διάστηµα 2004-2009 ήταν 

11,25%) και ο λόγος µπορεί να είναι ότι δεν αξιοποιείται σωστά το εταιρικό 

κεφάλαιο ώστε να παράγει αρκετά κέρδη. Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε στο 12,64% το 

2007 και ακολούθησε πτωτική πορεία µέχρι το 2011. Εποµένως σίγουρα αποτελεί 

ανησυχητικό στοιχείο για την τράπεζα. Βέβαια για να δούµε καλύτερα τι συµβαίνει 

πρέπει να προχωρήσουµε και να αναλύσουµε τους δείκτες ROA και ΕΜ. 

Ο δείκτης ROA (return on assets), ο οποίος µετρά την κερδοφορία σε σχέση 

µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και εκφράζεται από την παρακάτω σχέση: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ 

θα είναι για το 2011: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
0,0549
3,2 = 1,71% 

και είναι αρκετά ικανοποιητικός γενικά, και εξαιρετικός αν αναλογιστεί κανείς ότι ο 

µέσος όρος της ελληνικής τράπεζας (2004-2009) ήταν 0,74%. Επίσης πρόκειται για 

το µεγαλύτερο δείκτη της πενταετίας 2007-2011 για την τράπεζα. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ο δείκτης ROE µπορεί να προκύψει ως γινόµενο 

του δείκτη ROA επί τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων (EM) ο οποίος µετρά την 

αξία των περιουσιακών στοιχείων που χρηµατοδοτούνται από µια χρηµατική µονάδα 

ίδιων κεφαλαίων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ΕΜ, τόσο µεγαλύτερη µόχλευση έχει η 

τράπεζα, και τόσο περισσότερο ξένα κεφάλαια χρησιµοποιεί. Υπενθυµίζουµε ότι 

εκφράζεται από τη σχέση: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ

ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜄𝜄𝜄𝜄  

και εποµένως για την τελευταία χρονιά θα έχουµε: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
3,2
0,626 = 5,11 

Παρατηρούµε ο δείκτης είναι αρκετά µικρός, δηλαδή φαίνεται µια πολύ µικρή 

µόχλευση. Ο αντίστοιχος δείκτης για τη µητρική τράπεζα (2004-2009) ανήλθε στο 
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16,06. Επίσης πρόκειται για το χαµηλότερο δείκτη της πενταετίας 2007 – 2011 για 

την τράπεζα. Είναι πλέον εµφανές από τη σχέση ROE = ROA x EM, ότι ο λόγος που 

ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) είναι σχετικά µικρός δεν οφείλεται 

τόσο πολύ σε χαµηλή κερδοφορία σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού (ROA), 

αλλά οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην πολύ χαµηλή µόχλευση (EM). Η πολύ 

υψηλή µόχλευση είναι επικίνδυνη όπως έχουµε αναφέρει, αλλά και µια πολύ χαµηλή 

καταδεικνύει µη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου. 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση µε τη µέθοδο της απόδοσης – αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων (return on equity – ROE framework) προχωράµε στην περεταίρω 

ανάλυση του δείκτη ROA ο οποίος όπως είπαµε µπορεί να εκφραστεί ως γινόµενο 

του περιθωρίου κέρδους (PM) επί τον δείκτη εκµετάλλευσης των στοιχείων του 

ενεργητικού (AU). 

 Το περιθώριο κέρδους (profit margin - ΡΜ) που εκφράζει το καθαρό κέρδος 

που παράγεται από µια χρηµατική µονάδα λειτουργικών εσόδων προκύπτει από την 

παρακάτω σχέση: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊 

 Τα λειτουργικά έσοδα για το 2011 στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς 

είναι το άθροισµα των εξής στοιχείων της κατάστασης αποτελεσµάτων:  

 Έσοδα επιτοκιακά (Interest income: 254.948.000 BGN) 

 Αµοιβές και προµήθειες (Fee and commission income: 26.741.000 BGN) 

 Έσοδα από πώληση αξιογράφων (Gains from available for sale securities: 

2.000 BGN) 

 Έσοδα συναλλαγών αγοραπωλησιών (Net trading gains: 4.059.000 BGN) 

 Διαφορές που προκύπτουν από µετατροπές συναλλάγµατος (Net foreign 

exchange translation differences: 205.000 BGN) 

 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (Other operating income: 2.422.000 BGN) 

 

δηλαδή συνολικά 288,4 εκ. λεβ. Εποµένως στη σχέση θα έχουµε: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
54,97
288,4 = 19% 

και ο δείκτης αυτός είναι πολύ ικανοποιητικός, καθώς το 19% των λειτουργικών 

εσόδων µένει στο τέλος ως καθαρό κέρδος. Ο αντίστοιχος µέσος όρος του δείκτη 

στην Ελλάδα (2004-2009) ήταν 12% 
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 Όσον αφορά στο δείκτη εκµετάλλευσης ενεργητικού (asset utilization – AU) 

που εκφράζει τα έσοδα που προέρχονται από µια χρηµατική µονάδα της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού και προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ 

 για το 2011 έχουµε: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
0,2884
3,2 = 9% 

βλέπουµε ότι είναι αρκετά χαµηλός γενικά, αλλά σε αντίθεση µε το µέσο όρο της 

ελληνικής τράπεζας 6% είναι µεγαλύτερος. Είναι επίσης ο µεγαλύτερος δείκτης της 

εξεταζόµενης πενταετίας για την τράπεζα. Εποµένως ο δείκτης ROA που προκύπτει 

ως γινόµενο των παραπάνω δύο δεικτών είναι ικανοποιητικός, διότι παρόλο που η 

αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά στα λειτουργικά έσοδα είναι 

µικρή, το περιθώριο κέρδους είναι αρκετά µεγάλο. 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση, προχωράµε και «σπάµε» το περιθώριο κέρδους σε 

επιπλέον δείκτες. Στο δείκτη επιτοκιακών εξόδων (interest expense ratio – IE), στον 

δείκτη µη επιτοκιακών εξόδων (non-interest ratio - NI) και στο δείκτη φόρων (tax 

ratio – T). Θυµίζουµε ότι ο  κάθε δείκτης καταδεικνύει το ποσοστό των λειτουργικών 

εσόδων που χρησιµοποιείται ώστε να πληρωθούν τα παραπάνω έξοδα. Όσο 

χαµηλότεροι είναι αυτοί οι δείκτες, τόσο πιο επικερδής είναι η τράπεζα. Για το 2011 

έχουµε: 

𝛪𝛪𝛪𝛪 =   
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

104,7
288,4 = 36,3% 

𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮 =   
𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

122,8
288,4 = 42,5% 

𝛵𝛵 =   
𝜑𝜑ό𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

5,755
288,4 = 2% 

Τα µη επιτοκιακά έξοδα (122,8 εκ. λεβ) προκύπτουν ως το άθροισµα των εξής 

στοιχείων στην κατάσταση αποτελεσµάτων: 

 Έξοδα αµοιβών και προµηθειών (Fee and commission expenses: 3.319.000 

BGN) 

 Αµοιβές προσωπικού (Personnel cost: 17.229.000 BGN) 

 Έξοδα διοίκησης (General and administrative expenses: 41.420.000 BGN) 

 Λοιπά έξοδα (Other expenses: 37.000 BGN) 
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 Αποσβέσεις (Depreciation: 14.581.000 BGN) 

 Αποµειώσεις (Impairment: 46.293.000 BGN) 

 

  Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες βλέπουµε τα εξής: 

Ένα µεγάλο ποσοστό των λειτουργικών εσόδων καλύπτει µη επιτοκιακά 

έξοδα (το 42,5% είναι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό) και αποκαλύπτεται έτσι ένα 

σοβαρό πρόβληµα στα µη επιτοκιακά έξοδα. Ο δείκτης φόρος είναι πολύ χαµηλός, 

αλλά καταλαβαίνουµε ότι οφείλεται και στο µεγάλο δείκτη περιθωρίου κέρδους, 

καθώς το 20% περίπου των λειτουργικών εσόδων µένει ως κέρδος. Τέλος, ο δείκτης 

επιτοκιακών εξόδων είναι σε συνηθισµένα επίπεδα. Σηµειώνουµε εδώ ότι Οι δείκτες 

επιτοκιακών και µη επιτοκιακών εξόδων από το 2009 και µετά δείχνουν µια 

σταθερότητα. 

Προχωράµε στην ανάλυση τµηµατοποιώντας τον δείκτη αξιοποίησης των 

στοιχείων του ενεργητικού, ο οποίος µπορεί να διαχωριστεί και να εκφραστεί ως 

άθροισµα των δεικτών επιτοκιακών και µη επιτοκιακών εσόδων. Θυµίζουµε τη 

σχέση: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜄𝜄𝜄𝜄𝜄𝜄ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ+   

𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   

0,254
3,2 +   

0,034
3,2

= 7,96%+ 1,06% 

εποµένως και στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς της Βουλγαρίας διακρίνουµε 

µια αυξηµένη ικανότητα να παράγει επιτοκιακά έσοδα από τα στοιχεία του 

ενεργητικού της, όµως να µην τα καταφέρνει τόσο στα µη επιτοκιακά έσοδα. Η 

διαφορά είναι αρκετά µεγάλη και µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό πρόβληµα σε µια 

ενδεχόµενη αυξοµείωση των επιτοκίων. 

 

4.1.3.2 Ανάλυση κινδύνων βάσει λεπτοµερέστερων οικονοµικών στοιχείων 

 

α) Κεφαλαιακή βάση: 

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή βάση της 

τράπεζας τα οποία αναφέρονται στην ετήσια αναφορά του 2011 και από την οποία 

επιβεβαιώνεται και το δικό µας συµπέρασµα ότι είναι πολύ επαρκής κεφαλαιακά 
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Ίδια	  κεφάλαια	  /	  κεφαλαιακή	  βάση	  
	  

 
 

Αυτό που πρέπει να σχολιάσουµε από τον παραπάνω πίνακα είναι οι δύο 

τελευταίοι δείκτες οι οποίοι παρουσιάζουν αυξητική τάση µέσα στην εξεταζόµενη 

πενταετία. Για το 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνάει το 20% µε 

τον αντίστοιχο όλου του οµίλου στο 9,60%, και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

Tier I, ο οποίος αγγίζει το 20%. Παρατηρούµε ότι και οι δύο είναι εξαιρετικά υψηλοί, 

δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙ, για να είναι µια τράπεζα 

είναι κεφαλαιακά υπερεπαρκής αρκεί ο δείκτης Tier I να είναι µεγαλύτερος του 6%. 

Στην περίπτωσή µας ο δείκτης είναι υπερτριπλάσιος. Συµπεραίνουµε και πάλι 

ωστόσο ότι για να έχουµε τόσο µεγάλο δείκτη, ένα µεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου 

µένει ανεκµετάλλευτο.   

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος: 

 Το σύνολο των δανείων, των εγγυήσεων και των ορίων χρηµατοδότησης της 

τράπεζας φαίνεται να µειώθηκε από 4,113 δις το 2010 σε 3,174 δις το 2011. 

Πρόκειται για µια µείωση της τάξης του 22,8% του συνολικού πιστωτικού κινδύνου 

από δάνεια, χωρίς να υπολογίζονται οι εξασφαλίσεις, όπως φαίνεται στον  παρακάτω 

πίνακα. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, διότι µια συρρίκνωση των 

χρηµατοδοτήσεων σηµαίνει και λιγότερα έσοδα από τόκους και άρα λιγότερη 

κερδοφορία.  

 Μια προσεκτικότερη µατιά στα δάνεια θα δείξει ότι παρόλο που το σύνολο 

του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα είναι µικρότερο, εντούτοις δεν έχει 
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γίνει και πολύ καλή δουλειά στην ποιότητα των δανείων. Παρατηρούµε ότι το 2010 

από το σύνολο των 3,163 δις σε δάνεια, το 32,5% (1,030 δις) ήταν ληξιπρόθεσµα, 

ενώ το 2011 από το σύνολο των 2,871 δις, ληξιπρόθεσµα είναι τα 839,8 εκ., ήτοι το 

29,2%. Η βελτίωση είναι αρκετά µικρή. Αν παρατηρήσουµε ωστόσο τα δάνεια που 

έχουν αποµειωθεί, βλέπουµε ότι το 2010 ανέρχονταν σε 204,1 εκ, δηλαδή 6,45% του 

δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ το 2011 σχεδόν διπλασιάζονται στα 393,4 εκ., 

δηλαδή σε ποσοστό 13,7% επί του συνόλου. Για το συγκεκριµένο είδος κινδύνου, η 

συνολική έκθεση µέσα στην πενταετία 2007 – 2011 παρουσιάζει αυξοµειώσεις και 

δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση. 

 
 Ανάλυση	  δανείων	  ανάλογα	  με	  την	  ποιότητα	  και	  τους	  δανειζόμενους	  
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 Ο επόµενος πίνακας δείχνει σε ποιους τοµείς της οικονοµίας δανείζει η 

τράπεζα, και κατ επέκταση την έκθεσή της στον κίνδυνο ανά τοµέα. Είναι εµφανής η 

συρρίκνωση σχεδόν σε όλους τους τοµείς, εκτός από αυτόν των ακινήτων και της 

ενέργειας. Επίσης παρατηρούµε ότι πλέον το µεγαλύτερο µέρος των δανείων πηγαίνει 

στις κατασκευές και όχι στο εµπόριο όπως ίσχυε το 2010 πράγµα απολύτως λογικό 

δεδοµένων των οικονοµικών συνθηκών που διαµορφώθηκαν τελευταία στη γειτονική 

χώρα. 
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Συγκέντρωση	  πιστωτικού	  κινδύνου	  ανά	  οικονομικό	  τομέα	  

 
 

γ) Κίνδυνος επιτοκίων 

 Σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία, ο κίνδυνος επιτοκίων που προκύπτει για 

τα στοιχεία του ισολογισµού µε λήξη αθροιστικά έως ένα χρόνο δεν είναι µεγάλος 

γιατί δεν έχουν µεγάλη διαφορά στην αξία, ωστόσο µια διαφορά φαίνεται στις 

ληκτότητες από ένα µήνα έως ένα χρόνο.  Το ίδιο ισχύει για την αξία των στοιχείων 

µε λήξη από ένα χρόνο και πέρα, καθώς δεν έχουν µεγάλη διαφορά, όµως και πάλι 

υπάρχει αναντιστοιχία στην αξία όσον αφορά στις ληκτότητες από ένα έως πέντε 

χρόνια και από πέντε χρόνια και πάνω. 

 Σύµφωνα µε υπολογισµούς της τράπεζας επίσης, µια αύξηση των επιτοκίων 

κατά 200 µ.β θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών κατά 11,069 

εκατοµµύρια δηνάρια και µια αύξηση στην καθαρή θέση κατά 3,7 εκατοµµύρια. 

 
Σενάριο	  αυξομείωσης	  επιτοκίων	  

 
 

 

 

 

 

 

            
       

      

   

 
 

     
                 

                
In BGN thousand 2011 

Effect on 
2010 

Effect on 
 Profit Equity Profit Equity
  
Increase of market interest rates by 200 b.p. 11,069 3,715 10,021 3,771
Decrease of market interest rates by 200 b.p. (11,069) (3,715) (10,021) (3,771)
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Έκθεση	  σε	  κίνδυνο	  επιτοκίων	  
	  

 
 

δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η τράπεζα δεν είναι εκτεθειµένη σε 

σοβαρό συναλλαγµατικό κίνδυνο από δολάρια Αµερικής και άλλα νοµίσµατα, όµως 

έχει µεγάλη αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ευρώ µε σηµαντική 

διαφορά στην καθαρή συναλλαγµατική θέση µεταξύ τους. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι 

απολύτως λογικό για τη Βουλγαρία, η οποία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ακολουθεί ενταξιακή πορεία προς την ΟΝΕ. Δεν παύει όµως κάτι τέτοιο να την 

καθιστά ευάλωτη στις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις του ενιαίου νοµίσµατος. 

Διαχρονικά επίσης για την περίοδο 2007 – 2011 παρατηρείται η ίδια σχετικά έκθεση 

στο ευρώ.  
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Στοιχεία	  ισολογισμού	  ανά	  νόμισμα	  
	  

 
 
 
ε) Στοιχεία εκτός ισολογισµού 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται υποχρεώσεις της τράπεζας που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό για το 2010 και 2011, όπως δανειακές δεσµεύσεις, 

πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, στον οποίο παρατηρούµε µια εµφανή µείωση της 

αξίας αυτών των στοιχείων. Οπότε ο κίνδυνος από αυτά τα εξωισολογιστικά στοιχεία 

είναι µειωµένος σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, αλλά και διαχρονικά 2007 -

2011 παρατηρείται µειούµενη τάση 
Υποχρεώσεις	  εκτός	  ισολογισμού	  
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4.1.3.3 Συµπεράσµατα 

 Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε συγκεντρωτικά τα ευρήµατά µας για την 

Τράπεζα Πειραιώς της Βουλγαρίας σχετικά µε τους εξεταζόµενους δείκτες για την 

πενταετία 2007 – 2011: 

	  
2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Διαθέσιμα	  /	  καταθέσεις	   10,40%	   9,60%	   6,00%	   6,84%	   8,82%	  
Capital	  to	  assets	  ratio	   8,78%	   7,63%	   8,72%	   7,76%	   9,86%	  
Καταθέσεις	  /	  δάνεια	   100,29%	   97,95%	   92,18%	   89,88%	   84,51%	  
ROE	   12,64%	   12,90%	   9,03%	   8,42%	   8,77%	  
ROA	   1,45%	   1,48%	   1,30%	   1,18%	   1,71%	  
EM	   8,70	   8,72	   6,94	   7,14	   5,13	  
Profit	  margin	   27,45%	   20,14%	   16,93%	   18,29%	   19,06%	  
Asset	  utilization	   5,29%	   7,35%	   7,68%	   6,44%	   8,98%	  
Interest	  expense	  ratio	   35,96%	   44,92%	   38,40%	   37,91%	   36,33%	  
Non	  interest	  expense	  ratio	   33,43%	   33,86%	   42,76%	   41,61%	   42,61%	  
Capital	  adequacy	  ratio	  

	  
14,92%	   17,55%	   16,89%	   20,06%	  

Tier	  I	  capital	  adequacy	  ratio	  
	  

12,55%	   15,56%	   16,23%	   19,76%	  
 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στη 

Βουλγαρία κρίνεται θετική. Πρόκειται για µια τράπεζα υπερεπαρκή κεφαλαιακά, µε 

αυξανόµενη κερδοφορία και σχετικά ικανοποιητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η 

απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού είναι υψηλή, ωστόσο η µόχλευση της είναι 

αρκετά χαµηλή και για αυτό το λόγο η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων δεν είναι 

µεγαλύτερη. Στα θετικά συγκαταλέγεται και το µεγάλο περιθώριο κέρδους της 

τράπεζας, ενώ η εκµετάλλευση του ενεργητικού θα µπορούσε να βρίσκεται σε 

καλύτερα επίπεδα. 

 Όσον αφορά στον κίνδυνο, η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο έχει µειωθεί 

λόγω της µικρής συρρίκνωσης των χορηγήσεων, δεν υπάρχει όµως η αναµενόµενη 

βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η έκθεση σε κίνδυνο 

επιτοκίων δεν είναι ανησυχητική, όµως  η τράπεζα εκτίθεται σε σοβαρό 

συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς η αξία της καθαρής συναλλαγµατικής θέσης 

ανάµεσα στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αποτιµώνται σε ευρώ 

είναι αρκετά µεγάλη. Τέλος, ο κίνδυνος που προκύπτει από  τις δραστηριότητες της 

τράπεζας που δεν καταγράφεται στον ισολογισµό έχει µειωθεί. 
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4.1.4 Alpha Bank Romania: 

Η Alpha Bank Ρουµανίας είναι µια από τις σηµαντικότερες θυγατρικές του 

οµίλου της Alpha Bank. Η Alpha Bank Romania λειτουργεί από το 1994 στη 

Ρουµανία και πλέον απαριθµεί ένα δίκτυο 165 καταστηµάτων. Η µητρική τράπεζα 

κατέχει το 99,91% των µετοχών (την 31η Δεκεµβρίου του 2011), και ασκεί σε πολύ 

µεγάλο βαθµό διοικητική εξουσία, αφού ο πρόεδρος, καθώς και πέντε από τα 

υπόλοιπα επτά µέλη του συµβουλίου είναι Έλληνες.  

Με µια πρώτη µατιά στα νούµερα της τελευταίας πενταετίας (πίνακας) 

παρατηρούµε ότι τα στοιχεία που αφορούν στα χρηµατικά διαθέσιµα, σύνολο 

ενεργητικού, σύνολο καταθέσεων, σύνολο δανείων, λειτουργικά έσοδα, και 

επιτοκιακά έξοδα έχουν µια τάση µείωσης από το 2009 και έπειτα. Στα καθαρά κέρδη 

δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση. 

 

Alpha	  bank	  Romania	  
(ποσά	  σε	  εκατομμύρια	  λέι	  
Ρουμανίας)	  

	   	  
	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Xρηματικά	  διαθέσιμα	  
(Cash	  and	  balances	  with	  
National	  bank)	   4.164,67	   5.779,36	   3.249,77	   4.232,97	   1.683,30	  
Σύνολο	  ενεργητικού	  
(Total	  assets)	   12.829,71	   17.458,93	   21.190,56	   21.462,78	   16.858,16	  
Σύνολο	  καταθέσεων	  
(Due	  to	  customers	  +	  
banks)	   11.564,01	   15.853,29	   19.534,19	   19.192,75	   14.157,44	  
Σύνολο	  δανείων	  (Loans	  
and	  advances	  to	  
customers)	   8.076,13	   10.931,02	   14.629,26	   14.146,14	   12.552,30	  
Ίδια	  κεφάλαια	  
(Shareholders'	  equity)	   841,51	   1.057,63	   1.120,87	   1.547,17	   1.577,16	  
Κύρια	  ίδια	  κεφάλαια	  
(Core	  capital)	   617,95	   694,77	   694,77	   983,14	   983,14	  
Kαθαρό	  κέρδος	  (Total	  
compr.	  income)	   107,77	   139,30	   63,23	   137,92	   29,99	  
Λειτουργικά	  έσοδα	  
(Total	  operating	  income)	   717,77	   1.341,55	   1.544,65	   1.409,34	   1.238,95	  
Επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Interest	  expenses)	   368,77	   746,87	   773,43	   540,99	   494,63	  
Μη	  επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Non	  interest	  expenses)	   226,23	   436,54	   695,08	   712,38	   707,18	  
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4.1.4.1 Ανάλυση κινδύνων µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

 Ακολουθώντας την ίδια µέθοδο µε τις δύο προηγούµενες θυγατρικές 

ελληνικών τραπεζών, έτσι και για την Alpha Bank Ρουµανίας θα αναλύσουµε τα 

µεγέθη και τους κινδύνους που µπορούν να προκύψουν µε βάση τις οικονοµικές 

καταστάσεις που παρατίθενται στο παράρτηµα και τον παραπάνω συγκεντρωτικό 

πίνακα. 

 Με µια πρώτη µατιά για τον τελευταίο χρόνο παρατηρούµε µια µείωση 

µεγεθών και στη συνολική αξία του ισολογισµού, αλλά και στα κέρδη. Τα κέρδη από 

137,9 εκατοµµύρια λέι µειώθηκαν σηµαντικά σε 29,9 (µείωση 78,3%). Μια 

προσεκτικότερη µατιά θα δείξει ότι η µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγω στη µείωση 

των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς στα υπόλοιπα έσοδα και έξοδα δεν 

προκύπτουν µεγάλες διαφορές. Οπότε εξαρχής διαπιστώνουµε µια αδυναµία της 

τράπεζας κατά την περίοδο που εξετάζουµε, καθώς η διαφορά στην κερδοφορία είναι 

πολύ σηµαντική. Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού επίσης µειώθηκε από 

21,4 δις λέι σε 16,8 δις, δηλαδή κατά 21,5%. 

Συνεχίζουµε παρατηρώντας τα χρηµατικά διαθέσιµα. Βλέπουµε ότι υπάρχει 

µια µεγάλη µείωση µέσα σε διάστηµα ενός χρόνου, από 4,2 δις. λέι σε µόλις 1,68 δις. 

Στα συγκεκριµένα συγκαταλέγονται και οι καταθέσεις που έχει η τράπεζα στην 

Κεντρική Τράπεζα της Ρουµανίας, όπως µπορούµε να δούµε στον παρακάτω πίνακα. 

 
Μετρητά	  και	  λογαριασμοί	  στην	  κεντρική	  τράπεζα	  
	  

 
 

 Ο λόγος των χρηµατικών διαθεσίµων προς το σύνολο των καταθέσεων (9,13 

+ 5,02 = 14,15 δις) είναι  11,89% και είναι αρκετά υψηλός. Ωστόσο σε σύγκριση µε 

το τέλος του 2010  (4,23 / 12,12 + 7,06 = 22%) έχει µειωθεί στο µισό και επιπλέον 

είναι ο χαµηλότερος για την πενταετία 2007 – 2011. 

 Το κύριο κεφάλαιο (core capital) to 2011 ανέρχεται σε 983 εκ. λέι και ως εκ 

τούτου ο δείκτης κεφαλαίου προς στοιχεία ενεργητικού (capital – to – assets ratio) 

είναι 
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𝐶𝐶 =   
𝜅𝜅ύ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό =   

0,983
16,8 = 5,85% 

 Εποµένως η τράπεζα είναι επαρκώς καλυµµένη κεφαλαιακά και δεν διατρέχει 

άµεσο κίνδυνο καθώς ο συγκεκριµένος δείκτης είναι αρκετά υψηλός και µάλιστα 

είναι ο υψηλότερος για το διάστηµα της εξεταζόµενης πενταετίας. 

 Ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια βλέπουµε ότι είναι αρκετά µεγάλος καθώς 

οι καταθέσεις υπερεπαρκούν για να χρηµατοδοτήσουν τα δάνεια. Εποµένως, 

θεωρητικά η τράπεζα θα µπορούσε να  δώσει και άλλες χρηµατοδοτήσεις έχοντας 

σαν ασφάλεια την καταθετική της βάση, ώστε να παράγει παραπάνω έσοδα και κατ΄ 

επέκταση περισσότερα κέρδη. Για το 2011: 

𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛿𝛿ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 =   

14,15
12,55 = 112% 

Όπως κάναµε και στις προηγούµενες δύο περιπτώσεις, έτσι και εδώ θα 

χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο της απόδοσης – αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

(return on equity – ROE framework) 

Ξεκινάµε µε το δείκτη ROE που µετρά την κερδοφορία της τράπεζας ανά 

χρηµατική µονάδα ιδίων κεφαλαίων και εποµένως εκφράζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆  

Στη δική µας περίπτωση για το 2011 θα είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
29,9
1577 = 1,89% 

Παρατηρούµε ότι ο δείκτης είναι πάρα πολύ µικρός. Ο αντίστοιχος µέσος 

όρος του δείκτη για τη µητρική Alpha Bank Ελλάδος για την περίοδο 2004-2009 

ανήλθε στο 16,10% που ήταν και ο µεγαλύτερος για τις ελληνικές τράπεζες. Επίσης ο 

δείκτης αυτός για τη ρουµανική τράπεζα είναι ο χαµηλότερος της πενταετίας καθώς 

παρουσιάζεται µειούµενος συνεχώς από το 12,81% του 2007 και το 13,17% του 

2008. Ο κύριος λόγος για το 2011 φαίνεται να είναι τα πολύ χαµηλά καθαρά κέρδη τα 

οποία ρίχνουν πολύ το συγκεκριµένο δείκτη, καθώς την προηγούµενη χρονιά τα ίδια 

κεφάλαια όπως φαίνεται στον ισολογισµό ήταν περίπου τα ίδια. Πρόκειται για ένα 

πολύ σηµαντικό πρόβληµα το οποίο αναφέραµε και παραπάνω, αλλά επιβεβαιώνεται 

και από αυτόν τον δείκτη, διότι τα κεφάλαια φαίνεται να µην παράγουν κέρδη για την 

τράπεζα.  
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Στη συνέχεια εξετάζουµε τον δείκτη ROA (return on assets) ο ποίος µετρά την 

κερδοφορία σε σχέση µε την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ 

και θα είναι για το 2011: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
29,9
16.858 = 0,17% 

που είναι επίσης πολύ µικρός – ο αντίστοιχος µέσος όρος του δείκτη για τη µητρική 

τράπεζα (2004-2009) ήταν 0,81% - και επιβεβαιώνει το πρόβληµα της χαµηλής 

κερδοφορίας. Ότι συµβαίνει για το δείκτη ROE, συµβαίνει και για αυτόν εδώ, καθώς 

πρόκειται για τον χαµηλότερο της πενταετίας 2007 – 2011. 

 Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων (Equity Multiplier - EM), ο οποίος 

πολλαπλασιαζόµενος µε το δείκτη ROA µας δίνει το δείκτη ROE, θυµίζουµε ότι 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ

ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆  

και εποµένως έχουµε για την τελευταία χρονιά 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
16,85
1,577 = 10,68 

που σηµαίνει ότι από µια χρηµατική µονάδα ιδίων κεφαλαίων, η τράπεζα παράγει 

αξία ενεργητικού ίση µε 10,68 χρηµατικές µονάδες και είναι απόλυτα φυσιολογικός, 

αλλά πολύ µικρότερος από το µέσο όρο του δείκτης της µητρικής τράπεζας που για 

την περίοδο 2004-2009 ήταν 20,05 και αρκετά µικρότερος σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες χρονιές στη Ρουµανία. Καταδεικνύει ωστόσο µια επιθυµητή µόχλευση 

και είναι σύµφωνος µε τη γενικότερη τάση όσον αφορά στο συγκεκριµένο δείκτη. 

Από το µέγεθος του πολλαπλασιαστή και του δείκτη ROE, είναι πλέον εµφανές ότι η 

µικρή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στα χαµηλά καθαρά κέρδη και 

όχι στην ικανότητα της τράπεζας να παράγει αξία από τα κεφάλαια. 

 Συνεχίζοντας, αναλύουµε περεταίρω το δείκτη ROA σε γινόµενο των δεικτών 

περιθωρίου κέρδους (profit margin – PM) και  αξιοποίησης στοιχείων ενεργητικού 

(asset utilization – AU) 

 Για το περιθώριο κέρδους ισχύει η σχέση: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 
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και το σύνολο των λειτουργικών εσόδων για την Alpha Bank Ρουµανίας το 2011 

είναι το άθροισµα των εξής στοιχείων από την κατάσταση αποτελεσµάτων: 

 Τόκοι και παρεµφερή έσοδα (Interest and similar income: 1.074.341.000 

RON) 

 Αµοιβές και προµήθειες (Fee and commission income: 103.008.000 RON) 

 Έσοδα από µερίσµατα (Dividend Income: 5.154.000 RON) 

 Έσοδα από συναλλαγές στις αγορές χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και στις 

αγορές συναλλάγµατος (Gain on transactions with financial instruments and 

foreign exchange transactions: 53.159.000 RON) 

 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (Other operating income: 3.292.000 RON) 

εποµένως τα λειτουργικά έσοδα ανέρχονται σε 1.238.954.000 λέι, και άρα στη σχέση 

µας θα έχουµε: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
0,0299
1,238 = 2,42% 

που είναι ένας δείκτης απογοητευτικός, καθώς από το σύνολο των λειτουργικών 

εσόδων µόλις το 2,41% µένει ως καθαρό κέρδος στο τέλος. Σηµειώνουµε ότι ο µέσος 

όρος του περιθωρίου κέρδους για την ελληνική τράπεζα την εξαετία 2004-2009 ήταν 

14,18% και ο δείκτης  για τη ρουµανική τράπεζα ξεκίνησε από το 15,25% το 2007 

και συνέχισε µειούµενος. 

 Ο δείκτης αξιοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού για το 2011 είναι: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   

1,238
16,85 = 7,34% 

ο οποίος είναι πολύ χαµηλός και αυτός και δείχνει ότι µόλις το 7,34% των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας καταλήγει να αποδίδει 

λειτουργικά έσοδα. Παρόλα αυτά είναι µεγαλύτερος από το µέσο όρο της µητρικής 

τράπεζας που στην εξαετία 2004-2009 ήταν 5,93% και γενικά στην πενταετία 2007 – 

2011 κινείται στα επίπεδα του 6,5% µε 7%.  Συνεπώς για το 2011 ο δείκτης ROA 

καταλήγει να είναι τόσο χαµηλός τόσο λόγω της χαµηλής κερδοφορίας σε σχέση µε 

το σύνολο των εσόδων (σε µεγαλύτερο βαθµό), όσο και εξαιτίας της µικρής 

απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού. 

 Προχωρώντας εξετάζουµε τους δείκτες επιτοκιακών και µη επιτοκιακών 

εξόδων, καθώς και το δείκτη φόρων. Ο κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες δείχνει το 

ποσοστό των λειτουργικών εσόδων που χρησιµοποιούνται για να πληρωθούν τα 

παραπάνω έξοδα. Στην περίπτωση της Alpha Bank Ρουµανίας έχουµε το 2011: 
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𝛪𝛪𝛪𝛪 =   
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

0,494
1,23 = 40,16% 

𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮 =   
𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎  

=   
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =
0,01059+ 0,696

1,23  

= 57,4% 

𝛵𝛵 =   
𝜑𝜑ό𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

0,00814
1,23 = 0,006% 

 

οπότε παρατηρούµε ότι ένα ποσοστό λειτουργικών εσόδων χάνεται σε επιτοκιακά 

έξοδα αλλά το 40,16% είναι αρκετά φυσιολογική τιµή για τον δείκτη, όµως για τα µη 

επιτοκιακά έξοδα το ποσοστό 57,4% είναι αρκετά µεγάλο (το µεγαλύτερο της 

εξεταζόµενης πενταετίας) και σε αυτό η τράπεζα έχει εύλογα περιθώρια βελτίωσης. 

Όσο για το δείκτη των φόρων είναι πάρα πολύ µικρός αλλά οφείλεται κυρίως στη 

χαµηλή κερδοφορία της τράπεζας και δεν προσφέρεται για εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 Στη συνέχεια, τµηµατοποιώντας τον δείκτη αξιοποίησης των στοιχείων του 

ενεργητικού, λαµβάνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ +   

𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ  

=   
1,074
16,85+   

0,103+ 0,005+ 0,053+ 0,003
16,85 =

1,074
16,85+

0,164
16,85 = 6,37%+ 1% 

άρα όσον αφορά στα έσοδα παρατηρούµε και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις 

προηγούµενες τράπεζες που εξετάσαµε µια αυξηµένη ικανότητα παραγωγής 

επιτοκιακών εσόδων, αλλά µια υστέρηση στην παραγωγή µη επιτοκιακών εσόδων. 

Εποµένως κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόβληµα σε µια  αυξοµείωση 

των επιτοκίων. 

 

4.1.4.2 Ανάλυση κινδύνων βάσει λεπτοµερέστερων οικονοµικών στοιχείων: 

 

α) Κεφαλαιακή βάση: 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που εξηγεί την κεφαλαιακή βάση της 

τράπεζας, επιβεβαιώνεται και το αρχικό µας συµπέρασµα ότι είναι επαρκώς 

κεφαλαιοποιηµένη.  
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Κεφαλαιακή	  βάση	  

 
 

 Παρατηρούµε ότι οι δείκτες έχουν αυξηθεί κατά τον τελευταίο χρόνο, 

εποµένως η τράπεζα έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά, µε τον δείκτη Tier I να ανέρχεται 

στο 10,10% ξεπερνώντας το όριο της Βασιλείας ΙΙ για άνω του 6% και τον δείκτη του 

συνολικού κεφαλαίου να ανέρχεται στο 16,17%, δηλαδή σε επίπεδο πολύ παραπάνω 

από το 10% που απαιτείται από τη Βασιλεία ΙΙ. Επίσης, ο δείκτης του συνολικού 

κεφαλαίου για το 2011 είναι ο µεγαλύτερος της πενταετίας 2007 – 2011, ενώ ο 

δείκτης Tier I για το ίδιο διάστηµα κυµαίνεται από 9,3% έως και 10,8%. 

Συµπεραίνουµε ότι η Alpha Bank Ρουµανίας είναι πολύ καλά θωρακισµένη από 

άποψη κεφαλαιακών απαιτήσεων, όµως οι υψηλοί αυτοί δείκτες έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τα προηγούµενα συµπεράσµατά µας, ότι δηλαδή το κεφάλαιο αυτό 

µένει σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτο και δεν µεταφράζεται σε κέρδος. 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Το σύνολο των δανείων της τράπεζας µειώθηκε από 14,1 δις λέι το 2010 σε 

12,5 δις το 2011, δηλαδή µειώθηκαν κατά 11,3%. Η µείωση αυτή µικραίνει τον 

πιστωτικό κίνδυνο σαφώς, αλλά µειώνει και τα επιτοκιακά έσοδα. Εποµένως 

βλέπουµε και µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ένας από τους κύριους λόγους της 

µείωσης των εσόδων και κατ’ επέκταση των κερδών είναι η συρρίκνωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Το σύνολο των χορηγήσεων για την 

πενταετία 2007 – 2011 ξεκίνησε από 8 δις το 2007, κορυφώθηκε µε 14,6 δις το 2009 

και από τότε συνεχίζει µειούµενο. 
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Δάνεια	  ανάλογα	  με	  το	  είδος	  

 
 

Παρατηρούµε από τον πίνακα, όπως και στην περίπτωση της Τράπεζας 

Πειραιώς της Βουλγαρίας µια µετατόπιση του δανειακού χαρτοφυλακίου προς τα 

στεγαστικά δάνεια. Επίσης βλέπουµε µια µείωση των βιοµηχανικών και 

επιχειρηµατικών δανείων. Αυτό βέβαια που προκαλεί το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

είναι οι προβλέψεις για αποµειώσεις δανείων οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση 

από 658 εκατοµµύρια λέι σε 875, πράγµα πολύ αρνητικό για την τράπεζα, και που 

εντείνει τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η κατανοµή των δανείων σε φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα. Αυτό που βγαίνει ως συµπέρασµα δεν αφορά τόσο τον πιστωτικό κίνδυνο, 

αλλά τον συναλλαγµατικό και επιτοκιακό κίνδυνο, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό 

των δανείων έχουν δοθεί σε συνάλλαγµα. 
Δάνεια	  ανάλογα	  με	  τον	  τύπο	  των	  πελατών	  

 
 

 Ενδιαφέρων όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο είναι ο παρακάτω πίνακας ο 

οποίος δείχνει την έκθεση στον κίνδυνο συνολικά στη µία στήλη, και στη δεύτερη 
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λαµβάνοντας υπόψιν την αξία των εγγυήσεων (collaterals) για τα δάνεια, όπως 

ακίνητα, καταθέσεις, και λοιπά. 
Έκθεση	  στον	  πιστωτικό	  κίνδυνο	  

 
 

 Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο όπως βλέπουµε αν λάβουµε 

υπόψιν και τις εγγυήσεις µειώθηκε κατά 40%. Πρόκειται για µια µείωση διόλου 

ευκαταφρόνητη, η οποία ισχυροποιεί τη θέση της τράπεζας απέναντι στο 

συγκεκριµένο είδος κινδύνου. Η µείωση αυτή είναι ακόµα πιο σηµαντική αν λάβουµε 

υπόψη ότι η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, από το 2007 έως και το 2010 

ήταν αυξανόµενη. 
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γ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Αξία	  ενεργητικού	  και	  παθητικού	  ανάλογα	  με	  το	  νόμισμα	  

 
 

 Όπως είναι εµφανές από τον παραπάνω πίνακα, αλλά και από τις καταστάσεις 

των προηγούµενων ετών, το µεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού είναι σε ευρώ, πράγµα που αφήνει την τράπεζα εκτεθειµένη σε σοβαρό 

συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 Για αυτό τον τύπο κινδύνου, η τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της παραθέτει ένα 

ενδιαφέρον πινακάκι στο οποίο παρουσιάζει τον λόγο των στοιχείων του ενεργητικού 

που θεωρεί «άµεσα» ρευστοποιήσιµα προς τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες. 
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Ποσοστό	  άμεσα	  ρευστοποιήσιμων	  στοιχείων	  από	  το	  σύνολο	  του	  ενεργητικού	  

 
 Παρόλο που ο µέσος όρος του δείκτη έχει µειωθεί µέσα σε ένα χρόνο, 

εντούτοις η τράπεζα βλέπουµε ότι είναι σε θέση να εξυπηρετήσει σχετικά άµεσα το 

76% των υποχρεώσεών της προς τους πελάτες, πράγµα πολύ θετικό. Αν εξαιρέσουµε 

τα χαµηλά όρια του 36,41% το 2007 και του 53,19% του 2008, οι υπόλοιποι δείκτες 

για την πενταετία είναι εξίσου θετικοί. 

 

ε) Κίνδυνος επιτοκίων 

 Από τον παρακάτω πίνακα διακρίνουµε ότι υπάρχουν αρκετά µεγάλες 

αναντιστοιχίες στις λήξεις των διάφορων στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού, πράγµα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόβληµα λόγω κινδύνου 

επιτοκίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   69	  

Επιτοκιακά	  στοιχεία	  ενεργητικού	  και	  παθητικού	  ανάλογα	  με	  τη	  ληκτότητα	  
	  

 
 Ωστόσο παρατηρούµε ότι το «άνοιγµα» δεν είναι πάρα πολύ µεγάλο για 

λήξεις άνω του ενός χρόνου, ενώ για τις λήξεις έως ένα χρόνο, παρόλο που υπάρχουν 

αναντιστοιχίες, επειδή τα χρονικά διαστήµατα δεν απέχουν πολύ µεταξύ τους η 

τράπεζα θα µπορούσε να απορροφήσει φαινόµενα κινδύνου επαναχρηµατοδότησης 

και επανεπένδυσης. 

 

4.1.4.3 Συµπεράσµατα 

 Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε συγκεντρωτικά τα ευρήµατά µας για την 

Alpha Bank Ρουµανίας σχετικά µε τους εξεταζόµενους δείκτες για την πενταετία 

2007 – 2011: 

	  
2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Διαθέσιμα	  /	  καταθέσεις	   36,01%	   36,46%	   16,64%	   22,06%	   11,89%	  
Capital	  to	  assets	  ratio	   4,82%	   3,98%	   3,28%	   4,58%	   5,83%	  
Καταθέσεις	  /	  δάνεια	   143,19%	   145,03%	   133,53%	   135,67%	   112,79%	  
ROE	   12,81%	   13,17%	   5,64%	   8,91%	   1,90%	  
ROA	   0,84%	   0,80%	   0,30%	   0,64%	   0,18%	  
EM	   15,25	   16,51	   18,91	   13,87	   10,69	  
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Profit	  margin	   15,01%	   10,38%	   4,09%	   9,79%	   2,42%	  
Asset	  utilization	   5,59%	   7,68%	   7,29%	   6,57%	   7,35%	  
Interest	  expense	  ratio	   51,38%	   55,67%	   50,07%	   38,39%	   39,92%	  
Non	  interest	  expense	  ratio	   31,52%	   32,54%	   45,00%	   50,55%	   57,08%	  
Tier	  I	  capital	   10,88%	   10,95%	   9,31%	   9,39%	   10,10%	  
Total	  capital	  ratio	   15,82%	   15,24%	   13,38%	   12,94%	   16,17%	  
Αύξηση	  πιστωτικού	  κινδύνου	  

	  
41,12%	   4,83%	   16,21%	   -‐40,15%	  

 

Η Alpha Bank Ρουµανίας σύµφωνα µε την ανάλυση των δεικτών που κάναµε 

προηγουµένως, παρουσιάζει κάποια προβλήµατα.  Οι δείκτες αποδοτικότητας καθώς 

και ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα 

από αυτά των προηγούµενων ετών. Παρόλο που είναι επαρκής κεφαλαιακά, 

παρουσιάζει µείωση στα µεγέθη του ενεργητικού την τελευταία χρονιά και µια πάρα 

πολύ µεγάλη µείωση στην κερδοφορία η οποία κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη 

µείωση των επιτοκιακών εσόδων. Έχει ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό δείκτη 

µόχλευσης, ο οποίος όµως συνδυαζόµενος µε τον απογοητευτικό δείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού, παράγει ελάχιστη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων. Ο 

δείκτης περιθωρίου κέρδους και εκµετάλλευσης ενεργητικού κινούνται και αυτοί σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα. 

 Η συρρίκνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, οδήγησε µεν σε µείωση της 

κερδοφορίας, ωστόσο είχε άµεσο αντίκτυπο στην έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, ο 

οποίος µειώθηκε κατά 40% την τελευταία χρονιά αν υπολογιστεί και η αξία των 

εξασφαλίσεων. Ωστόσο οι προβλέψεις εµφανίζονται αρκετά αυξηµένες, κάτι που 

είναι ανησυχητικό για την ποιότητα των δανείων. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι 

µια σοβαρή απειλή καθώς ένα µεγάλο ποσοστό του ενεργητικού είναι σε ευρώ 

(κυρίως δάνεια), τον οποίο προσπαθεί η τράπεζα να αντισταθµίσει δεχόµενη 

καταθέσεις από άλλες τράπεζες σε ξένο νόµισµα. Ωστόσο η καθαρή συναλλαγµατική 

διαφορά δεν είναι ευκαταφρόνητη. Κίνδυνος ρευστότητας µε βάση τα στοιχεία που 

παραθέτει η τράπεζα δεν υπάρχει, ενώ και ο κίνδυνος επιτοκίων φαίνεται να είναι 

διαχειρίσιµος. 
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4.1.5 Eurobank EFG Beograd: 

Η Eurobank EFG A.D. Beograd Σερβίας είναι µια από τις σηµαντικότερες 

θυγατρικές του οµίλου της Eurobank. Ιδρύθηκε το 2003, και στις 20 Οκτωβρίου του 

2006 συγχωνεύτηκε µε την  Nacionalna Štedionica Banka a.d. Προέκυψε έτσι η 

Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd. Στη συνέχεια, στο τέλος του 2008 υιοθέτησε 

την προηγούµενη ονοµασία της ως Eurobank EFG A.D. Beograd. Στις 31 Δεκεµβρίου 

2010 απαριθµούσε 117 καταστήµατα σε όλη τη Σερβία. Στο τέλος του 2010 η 

Eurobank EFG Ελλάδος κατείχε 55,80% των συνολικών µετοχών της τράπεζας. Ο 

πρόεδρος και τέσσερα από τα υπόλοιπα 7 µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι 

Έλληνες. 

Με µια πρώτη µατιά στα νούµερα της τελευταίας πενταετίας (πίνακας) 

παρατηρούµε ότι το σύνολο του ενεργητικού είναι αυξανόµενα από χρόνο σε χρόνο, 

πράγµα αρκετά ενθαρρυντικό. Ωστόσο παρατηρείται µια αυξητική τάση στα έξοδα. 

 

Eurobank	  EFG	  Serbia	   (ποσά	  σε	  δισεκατομμύρια	  δηνάρια	  Σερβίας)	  
	  

	  
2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Xρηματικά	  διαθέσιμα	  
(Cash	  and	  cash	  
equivalents)	   1,47	   6,60	   15,34	   15,71	   2,84	  
Σύνολο	  ενεργητικού	  
(Total	  assets)	   62,91	   84,10	   124,02	   146,84	   180,88	  
Σύνολο	  καταθέσεων	  
(Transaction	  &	  other	  
deposits)	   45,83	   59,64	   85,18	   106,12	   115,59	  
Σύνολο	  δανείων	  (Loans,	  
advances	  and	  deposits)	   26,62	   51,88	   92,07	   94,98	   128,67	  
Ίδια	  κεφάλαια	  (Total	  
shareholders'	  equity)	   15,43	   22,56	   35,69	   38,44	   41,06	  
Κύρια	  ίδια	  κεφάλαια	  
(Core	  capital)	   16,36	   31,48	   31,48	   31,48	   31,48	  
Kαθαρό	  κέρδος	  (Profit	  
after	  tax)	   -‐0,91	   1,31	   4,07	   2,75	   2,62	  
Λειτουργικά	  έσοδα	  
(Total	  operating	  income)	   5,27	   8,87	   8,36	   11,51	   5,78	  
Επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Interest	  expenses)	   1,16	   2,33	   3,69	   4,25	   4,43	  
Μη	  επιτοκιακά	  έξοδα	  
(Non	  interest	  expenses)	   4,47	   5,24	   6,91	   8,55	   8,25	  
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4.1.5.1 Ανάλυση κινδύνων µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

Θα ακολουθήσουµε την ίδια µέθοδο µε τις τρεις προηγούµενες θυγατρικές 

ελληνικών τραπεζών, και θα αναλύσουµε τα µεγέθη και τους κινδύνους που µπορούν 

να προκύψουν για την Eurobank EFG Σερβίας µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

που παρατίθενται στο παράρτηµα και από τον παραπάνω πίνακα. 

Με µια πρώτη µατιά στον ισολογισµό, µπορούµε να παρατηρήσουµε µια 

σηµαντική αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για το 2010, µια 

αύξηση των µεγεθών δηλαδή από 146,8 δις δηνάρια σε 180,8 δις. (περίπου 23%). 

Παρατηρούµε επίσης µια ελαφριά πτώση στα καθαρά κέρδη από τα 2,75 δις στα 2,62 

η οποία όµως σύµφωνα µε την τράπεζα δεν εµπνέει ανησυχία δεδοµένου των 

µακροοικονοµικών συνθηκών και των συνθηκών της αγοράς. 

Όσον αφορά στα χρηµατικά διαθέσιµα, βλέπουµε µια πολύ µεγάλη µείωση 

από 15,7 δις δηνάρια σε 2,84 δις. Όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα, η µείωση 

προέρχεται κυρίως από τα διαθέσιµα σε τοπικό νόµισµα τα οποία από 6,63 δις 

έφθασαν τα 0,47 δις. Σίγουρα µια τόσο µεγάλη µείωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 

θετική, ωστόσο η τράπεζα εξηγεί ότι τα διαθέσιµα σε δηνάρια που απαιτούνται από 

τις ρυθµιστικές αρχές της Σερβίας επανακαθορίστηκαν σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα 

ώστε να επιτραπεί µια µεγαλύτερη µόχλευση στις τράπεζες. 
Χρηματικά	  διαθέσιμα	  

 
Ο λόγος των χρηµατικών διαθεσίµων προς το σύνολο των καταθέσεων (9,69 

+ 105,9 = 115,59) είναι  

  
2,84
115,59 = 2,45% 

που είναι εξαιρετικά χαµηλός και προβληµατικός και είναι ο χαµηλότερος της 

πενταετίας. 

 Αν ωστόσο συµπεριλάβουµε στο σύνολο αυτό και τις απαιτούµενες από τις 

ρυθµιστικές αρχές καταθέσεις σε συνάλλαγµα (όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα), τότε ο λόγος βελτιώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

    
            

           
 

               
 

                
                 

                 
    

 
   

         
      

   

 
    

 
                

               
 

   

          
          

           

 
     

 
 2010 2009 
In dinars    
Current account 471,354        6,634,912  
Cash in hand 720,262          553,024  
   
In foreign currency    
Foreign currency accounts 191,007   7,104,326  
Cash in hand 1,447,230      1,402,345  
Other cash and cash equivalents 15,864              17,796  
Total  2,845,717      15,712,403  
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Λοιπά	  διαθέσιμα	  

 
 

 Το κύριο κεφάλαιο της τράπεζας (core capital) ανέρχεται σε 31,48 δις δηνάρια 

και κατ’ επέκταση ο δείκτης κεφαλαίου προς στοιχεία ενεργητικού (capital – to – 

assets ratio)  για το 2010 είναι: 

𝐶𝐶 =   
𝜅𝜅ύ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό =   

31,48
180,8 = 17,41% 

που επίσης είναι ο µικρότερος της πενταετίας. Παρατηρούµε ότι δεδοµένου 

του µεγέθους του κεφαλαίου, η χρησιµοποίησή του δεν έχει τον αναµενόµενο 

αντίκτυπο στην αξία των µεγεθών του ενεργητικού και άρα η τράπεζα έχει αρκετά 

µικρή µόχλευση. Ωστόσο είναι επαρκώς καλυµµένη κεφαλαιακά και δεν διατρέχει 

άµεσο κίνδυνο. 

Ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια είναι  

 

𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛿𝛿ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 =   

115,59
128,67 = 89,8% 

εποµένως τα δάνεια εξυπηρετούνται περίπου 90% από τις καταθέσεις το οποίο σαν 

ποσοστό είναι πολύ λογικό, ωστόσο τις προηγούµενες χρονιές ο δείκτης ήταν 

µεγαλύτερος.  

  Στη συνέχεια προχωράµε µε τη µέθοδο απόδοσης – αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων (return on equity – ROE framework). 

 Ξεκινάµε, όπως σε κάθε περίπτωση, µε το δείκτη ROE, δηλαδή µε τη µέτρηση 

της κερδοφορίας της τράπεζας ανά χρηµατική µονάδα ιδίων κεφαλαίων. Στην 

περίπτωση της Eurobank Σερβίας για το 2010 θα έχουµε: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 =   

2,62
41,06 = 6,3% 

 Παρατηρούµε ότι έχουµε έναν σχετικά µικρό δείκτη ROE, καθώς το 6,3% των 

ιδίων κεφαλαίων µετατρέπονται σε καθαρά κέρδη. Ο µέσος όρος του δείκτη για την 

εξαετία 2004-2009 για τη µητρική τράπεζα ήταν 10,78% ενώ για τη Σερβική 

παρουσιάζει αρκετές αυξοµειώσεις. Για να έχουµε ωστόσο µια καλύτερη εικόνα για 
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την αποδοτικότητα των κεφαλαίων πρέπει να εξετάσουµε και τους δείκτες ROA και 

ΕΜ. 

 Ο δείκτης ROA (return on assets) απεικονίζει την κερδοφορία σε σχέση µε το 

σύνολο του ενεργητικού, και για το 2010 είναι: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   
2,62
180,8 = 1,44%   

ο οποίος είναι σχετικά χαµηλός. Μια επόµενη ανάλυση του δείκτη αυτού σε PM x 

AU θα καταδείξει για ποιο λόγο βρίσκεται σε χαµηλά όρια. Ωστόσο σε σύγκριση µε 

τη Eurobank Ελλάδος είναι κατά πολύ µεγαλύτερος διότι ο µέσος όρος του δείκτη για 

την περίοδο 2004-2009 ήταν µόλις 0,7%.  

 Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων (Equity Multiplier – EM) θα είναι στην 

περίπτωσή µας: 

𝛦𝛦𝛦𝛦 =   
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ

ί𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿  𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 =   
180,8
41,06 = 4,40 

που σηµαίνει ότι από µια χρηµατική µονάδα ιδίων κεφαλαίων, η τράπεζα παράγει 

αξία ενεργητικού ίση µε 4,4 χρηµατικές µονάδες. Ο δείκτης αυτός είναι ο 

µεγαλύτερος της περιόδου 2006 - 2010 για την τράπεζα, ωστόσο το νούµερο αυτό 

είναι αρκετά χαµηλό, και πολλαπλασιαζόµενο µε το δείκτη ROA µας δίνει το 6,3% 

του ROE. Τονίζουµε εδώ ότι ο αντίστοιχος µέσος όρος της εξαετίας 2004-2009 για τη 

µητρική τράπεζα ήταν 17,21. Σαν συµπέρασµα βλέπουµε ότι εφόσον ο 

πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων δεν είναι ικανοποιητικός, αυτό που µειώνει 

περισσότερο την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων δεν είναι τόσο η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού, αλλά ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων. 

 Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, προχωράµε στην ανάλυση του δείκτη 

ROA ως γινόµενο των επιµέρους δεικτών περιθωρίου κέρδους (profit margin) και 

αξιοποίησης στοιχείων ενεργητικού (asset utilization). 

 Για το περιθώριο κέρδους ισχύει η σχέση: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά  𝜅𝜅έ𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 

Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων για τη Eurobank Σερβίας το 2010 είναι 

το άθροισµα των εξής στοιχείων από την κατάσταση αποτελεσµάτων: 

 Επιτοκιακά έσοδα (Interest Income: 12.069.827.000 RSD) 

 Αµοιβές και προµήθειες (Fee and commission income: 2.313.961.000 RSD) 
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 Έσοδα από πωλήσεις αξιογράφων (Net gains from sales of securities: 

114.232.000 RSD) 

 Έσοδα από συνάλλαγµα (Net foreign exchange gains: - 8.958.990.000 RSD) 

 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (Operating and other income: 284.952.000 RSD) 

Εποµένως ο δείκτης διαµορφώνεται ως εξής: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =   
2,62
5,78 = 45,3% 

που είναι ένας εξαιρετικός δείκτης και δείχνει ότι από το σύνολο των λειτουργικών 

εσόδων, το 45,3% µένει ως καθαρό κέρδος στο τέλος. Φαίνεται λοιπόν µια εξαιρετική 

ικανότητα της τράπεζας να παράγει κέρδος, αντίστοιχη επίδοση είχε µόνο το 2008 µε 

48,68%, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος του δείκτη για τη µητρική ελληνική τράπεζα 

για το διάστηµα 2004-2009 ήταν 8,89%.. 

 Ο δείκτης asset utilization στην περίπτωσή µας είναι:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   

5,78
180,8 = 3,19% 

ο οποίος είναι  εξαιρετικά χαµηλός, καθώς δείχνει ότι από το σύνολο της αξίας του 

ενεργητικού µόλις το 3,19% µεταφράζεται σε λειτουργικά έσοδα. Πρόκειται για το 

χαµηλότερο δείκτη της πενταετίας και ο αντίστοιχος δείκτης για τη µητρική τράπεζα 

ήταν 7,54% (µέσος όρος 2004-2009). Εποµένως σαν συµπέρασµα βλέπουµε ότι ο 

δείκτης ROA είναι µικρός όχι γιατί τα έσοδα δεν παράγουν καθαρά κέρδη αλλά 

επειδή το ενεργητικό δεν παράγει έσοδα. 

 Προχωράµε στην ανάλυση του περιθωρίου κέρδους µε τη βοήθεια των 

δεικτών επιτοκιακών εξόδων, µη επιτοκιακών εξόδων και φόρων. Θυµίζουµε ότι όσο 

πιο χαµηλοί είναι αυτοί οι δείκτες τόσο πιο επικερδής είναι η τράπεζα, καθώς 

αφορούν το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων που χρησιµοποιούνται ώστε να 

πληρωθούν τα αντίστοιχα έξοδα. Για τη Eurobank Σερβίας το 2010 έχουµε: 

𝛪𝛪𝛪𝛪 =   
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜌𝜌𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

4,43
5,78 = 76,6% 

𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮𝛮 =   
𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉𝜉
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

8,25
5,78 = 142% 

Τα µη επιτοκιακά έξοδα (8,25477 δις. δηνάρια) προκύπτουν ως το άθροισµα των εξής 

στοιχείων στην κατάσταση αποτελεσµάτων: 

 Έξοδα αµοιβών και προµηθειών (Fee and commission expenses: 176.583.000 

RSD) 
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 Προβλέψεις και αποµειώσεις (Provision and impairment losses: 2.322.527.000 

RSD) 

 Αµοιβές προσωπικού (Salaries: 2.021.621.000 RSD) 

 Αποσβέσεις (Depreciation: 554.512.000 RSD) 

 Λοιπά έξοδα (Operating and other expenses: 3.179.529.000 RSD) 

𝛵𝛵 =   
𝜑𝜑ό𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =   

0,187
5,78 = 3,23% 

 Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες βλέπουµε τα εξής: 

Τα επιτοκιακά έξοδα είναι αρκετά µεγάλα σε σχέση µε τα λειτουργικά έσοδα, 

πράγµα πολύ αρνητικό για την τράπεζα. Επίσης ένα µεγάλο πρόβληµα παρατηρείται 

στα µη επιτοκιακά έξοδα τα οποία ξεπερνούν τα λειτουργικά έσοδα. Η τράπεζα δεν 

φαίνεται ικανή στο να συγκρατεί τα έξοδά της, καθώς οι δύο αυτοί δείκτες είναι οι 

µεγαλύτεροι της εξεταζόµενης πενταετίας. Συγκεκριµένα, επειδή τα µη επιτοκιακά 

έξοδα ξεπερνούν τα λειτουργικά έσοδα, η τράπεζα θα κατέγραφε ζηµίες αντί για 

κέρδη το 2010 αν δεν υπήρχαν τα κέρδη από επανεκτιµήσεις στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού που φαίνονται παρακάτω και καταγράφονται και στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Ο λόγος φαίνεται να είναι οι µεγάλες ζηµίες στις λειτουργίες της 

αγοράς συναλλάγµατος (απώλειες 8,9 δις). 

 
Κέρδη	  επανεκτιμήσεων	  στοιχείων	  ενεργητικού	  και	  παθητικού	  

 
 

Όσον αφορά στο δείκτη φόρων, είναι πολύ χαµηλός και κάτι τέτοιο είναι πολύ 

θετικό για την τράπεζα. 

    
            

           
 

               
 

           
 

 2010 2009 
Income arising from change in value of assets and 
liabilities    
Placements and receivables - exchange rate gains 43,767,383      53,352,158  
Loans revalued with retail price index  -                   -  
Liabilities  863,971     238,724  
Increase of market value of derivatives  4,092         3,100  
 44,635,446    53,593,982  
   
Expenses arising from change in value of assets and 
liabilities    
Placements and receivables - exchange rate losses  (33,967,939)   (49,195,802) 
Liabilities  (1,034,669)      (261,105) 
 (35,002,608)      (49,456,907) 
   
Net income/(expense) from change in value of assets 
and liabilities 9,632,838        4,137,075  
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Για τον δείκτη αξιοποίησης στοιχείων ενεργητικού θα έχουµε: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅  𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ώ𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ+   

𝜇𝜇𝜇𝜇  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ά  έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜎𝜎ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈  𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ύ =   

12,06
180,8+   

−6,28
180,8 =     

= 6,67%−   3,47% 

εποµένως ο µικρός δείκτης εκµετάλλευσης ενεργητικού προκύπτει κυρίως από την 

αδυναµία της τράπεζας να παράγει έσοδα από στοιχεία που δεν παράγουν τόκους, 

καθώς βλέπουµε πως ο δείκτης µη επιτοκιακών εσόδων είναι αρνητικός. 

 

4.1.5.2 Ανάλυση κινδύνων βάσει λεπτοµερέστερων οικονοµικών στοιχείων: 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Με µια πρώτη µατιά στον ισολογισµό της τράπεζας βλέπουµε ότι η αξία των 

συνολικών δανείων αυξάνεται συνεχώς από το 2006 και µετά, ενώ την τελευταία 

χρονιά αυξήθηκε από 94,9 δις δηνάρια σε 128,6 δις δηνάρια, δηλαδή αύξηση 35,5%. 

Η αύξηση των µεγεθών του ενεργητικού είναι κάτι το θετικό, ωστόσο ταυτόχρονα µε 

την αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων, αυξάνεται και η έκθεση στον πιστωτικό 

κίνδυνο. Πιο συγκεκριµένα: 
Έκθεση	  στον	  πιστωτικό	  κίνδυνο	  

 
 

    
            

           
 

               
 

 
             

 
 2010 2009 
Balance sheet assets  

Callable deposits and credits 8,809,775 7,016,111 
Interest, fees and commission receivable 694,881 579,335 
Loans and advances to banks 37,968,310 31,231,576 
Loans and advances to customers:  

- Corporate lending 31,442,008 10,044,745 
- Consumer lending (including credit cards) 19,182,012 18,333,676 
- Mortgages 23,329,291 17,786,624 
- Small business lending 16,754,125 17,586,481 

Securities (excluding own shares)  11,994,523 5,399,952 
Other lending  376,596 331,957 
Other assets, prepayments and accrued income 1,488,568 2,228,722 
 152,040,089 110,539,179 

   
   
Off-balance sheet items  

Payment guarantees and performance bonds 21,989,402 26,372,698 
Loan commitments and other credit related liabilities 7,017,604 7,154,453 

 29,007,006 33,527,151 
   
As at 31 December 181,047,095 144,066,330 

 
     

 
       

 
       

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 
     

         
             

        
       

 



	   78	  

 Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία εκείνα της τράπεζας που 

εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο, ακόµα και εκείνα που βρίσκονται εκτός 

ισολογισµού. Διαπιστώνουµε και πάλι µια συνολική αύξηση από 144 δις σε 181 δις, 

δηλαδή κατά 25,6%. Αυξητική τάση στον πιστωτικό κίνδυνο υπάρχει για κάθε χρονιά 

από το 2006 έως το 2010. Συνυπολογίζοντας τα όσα έχουµε ήδη αναλύσει σχετικά µε 

τα κέρδη της τράπεζας, συµπεραίνουµε ότι η αύξηση των µεγεθών αυτών που 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο και η παρεπόµενη αύξηση του κινδύνου, δεν 

ωφέλησε την τράπεζα όσον αφορά στην κερδοφορία της. 

 
Σύνολο	  δανείων	  ανάλογα	  με	  την	  ποιότητα	  	  

 
 

 Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουµε τα κατηγοριοποιούνται τα δάνεια ανάλογα µε 

τον αν είναι ενήµερα, αν είναι ληξιπρόθεσµα και αν έχουν αποµειωθεί. Παρατηρούµε 

λοιπόν εκτός από την αύξηση στη συνολική αξία των δανείων και µια αύξηση στις 

αποµειώσεις. Η αύξηση αυτή είναι 41% και είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

αύξηση των δανείων που είναι 35%. Εποµένως υπάρχει και µείωση της ποιότητας του 

δανειακού χαρτοφυλακίου, γεγονός που ενισχύει τον πιστωτικό κίνδυνο. 
Δάνεια	  ανάλογα	  με	  το	  είδος	  

 
 

 Το µεγαλύτερο µέρος των ληξιπρόθεσµων δανείων αφορά σε καταναλωτικά 

δάνεια, τα οποία εκ φύσεως έχουν και τη χαµηλότερη αξία εγγυήσεων, όπως φαίνεται 

    
            

           
 

               
 

 
             

 
   

    
      
       

       
      

     
        
    
      

       
     
        

   
   
   

    
       

         
   
   

      
 

     
 

       
 

 31 December 2010 31 December 2009 

 

Loans and 
advances to 

customers 

Loans and 
advances to 

banks 

Loans and 
advances to 

customers 

Loans and 
advances to 

banks 
     
Neither past due nor impaired 82,551,673 37,968,309 55,111,787 31,231,576 
Past due but not impaired  5,303,418  -  6,409,630 -  
Impaired 7,618,597  -  5,398,881 -  
Total gross amount 95,473,688 37,968,309 66,920,298 31,231,576 

 

    
            

           

 

               

 

 
         
 

                  

               

       
 

       

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
 

  
      

     

   

    
    

     

   
    

      

       
 

          
 

                

 

 Retail customers Wholesale   

31 December 2010 Mortgages 
Consumer 

lending 

Small 
Business 

lending 
Corporate 

lending Total 
      

Past due up to 29 days 14,119 1,067,549 385,721 335,362 1,802,751 

Past due 30 - 89 days 633,582 1,304,564 968,132 271,988 3,178,266 

Past due 90 - less than 1 

year 294,426  -   -  27,975 322,401 

Total gross amount 942,127 2,372,113 1,353,853 635,325 5,303,418 
      

Fair value of collateral 922,526 371,345 587,581 436,467 2,317,919 
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και στον πίνακα. Εποµένως η τράπεζα κινδυνεύει περισσότερο από τέτοιου είδους 

δάνεια. 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η τράπεζα δανείζει περισσότερο σε 

επιχειρήσεις και σε µικρότερο βαθµό σε στεγαστικά και στη συνέχεια σε 

καταναλωτικά δάνεια. Επίσης βλέπουµε ότι δανείζει σε µεγάλο ποσοστό σε άλλες 

τράπεζες και ότι δανείζει περισσότερο σε φυσικά πρόσωπα. 
Δάνεια	  ανάλογα	  με	  τους	  τομείς	  της	  οικονομίας	  

 
 

 

β) Κεφαλαιακή βάση: 
Ανάλυση	  κεφαλαίου	  

 
 

    
            

           
 

               
 

 
   

 
                      

 
 

 
Commerce 

and services Construction 
Financial 

services Manufacturing 
Private 

individuals Other Total 
        
Callable deposits and credits - - 8,809,775 - - - 8,809,775 
Interest, fees and commission 
receivable 

249,564 62,743 3,471 66,823 281,677 30,603 694,881 

Loans and advances to banks - - 37,968,310 - - - 37,968,310 
       

- Corporate lending 17,987,760 2,034,944 240,393 6,190,249 - 4,988,662 31,442,008 
- Consumer lending - - - - 19,182,012 - 19,182,012 
- Mortgages - - - - 23,329,291 - 23,329,291 
- Small business lending 5,530,466 726,279 27,299 2,799,783 7,371,005 299,293 16,754,125 

Securities (excluding own shares)  - - 20,263 - - 11,974,260 11,994,523 
Other lending  79,967 17,394 8,992 15,741 83 254,419 376,596 
Other assets, prepayments and 
accrued income 

205,816 78,139 91,983 70,719 968,548 73,363 1,488,568 

As at 31 December 2010 24,053,573 2,919,499 47,170,486 9,143,315 51,132,616 17,620,600 152,040,089 
        
As at 31 December 2009 13,245,855 1,293,305 38,445,273 4,995,965 45,991,542 6,567,239 110,539,179 

 
    

            
           

 

               
 

 
                  

    
 
 2010 2009 
   
TIER 1 capital 30,618,997         30,774,958  
TIER II capital 110,298              196,578  
Deductible items   
Shortfall amount of provisions against potential losses (11,853,295)       (12,158,730) 
Investments in shares over 10% (20,479)               (20,479) 
Total regulatory capital 18,855,521         18,792,327  

Risk weighted assets:   
Balance sheet 104,413,843         78,424,188  
Off-balance sheet 14,956,117         23,641,704  
FX risk 666,862                 60,354  
Price risk 671,923              384,006  
Total risk weighted assets 120,708,745      102,510,252  
   
Capital adequacy 15.6% 18.3% 
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 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός (15,6%) παρά την πτώση που κατέγραψε σε 

διάστηµα ενός χρόνου από το 18,3% το 2009 και παρά το γεγονός ότι είναι ο 

µικρότερος για το διάστηµα της εξεταζόµενης πενταετίας.  Οπότε κεφαλαιακά η 

τράπεζα φαίνεται επαρκής και δεν διαφαίνεται κάποιο πρόβληµα. 

 

γ) Κίνδυνος επιτοκίων / ρευστότητας: 
Ρευστότητα	  ανάλογα	  με	  τα	  διαστήματα	  λήξης	  

 
Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τα στοιχεία του παθητικού ανάλογα µε τις 

ληκτότητές τους, καθώς και τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που 

έχουν τις αντίστοιχες λήξεις. Παρατηρούµε ένα αρκετά µεγάλο κενό ρευστότητας 

στις τρεις πρώτες κατηγορίες για το 2010, το οποίο συµµαζεύεται λίγο αν 

θεωρήσουµε αυτές τις κατηγορίες ως µία ενιαία (από ένα µήνα έως ένα χρόνο), 

καθώς τα χρονικά διαστήµατα είναι κοντά µεταξύ τους. Για τις αντίστοιχες 

κατηγορίες το 2009 δεν υπήρχε τόσο µεγάλη αναντιστοιχία. Όσο για τα πιο 

µακροπρόθεσµα προϊόντα, βλέπουµε αναντιστοιχία στα άνω των 5 ετών, πράγµα 

λογικό καθώς προϊόντα καταθέσεων άνω των πέντε ετών σπανίζουν. Βλέπουµε 

ωστόσο µια οµαλοποίηση του κενού ρευστότητας για το διάστηµα ενός έως πέντε 

ετών, το οποίο κατά το 2009 ήταν αρκετά µεγάλο. Σε γενικές γραµµές ωστόσο τα 

µεγέθη αυτά είναι αντιµετωπίσιµα. 

    
            

           
 

               
 

     
 

                
   

 
    

 

As at 31 December 2010 
Up to 1 
month 

1-3 
months 

3-12 
months 1-5 years 

Over 5 
years Total 

Transaction and other 
deposits 116,885,278 881,143 687,616 2,026,210 1,762,038 122,242,285 
Borrowings 40,182 - 647,425 22,442,517 634,295 23,764,419 
Subordinated liabilities - 529,852 - - - 529,852 
Other liabilities 28,903 - - - - 28,903 
Total liabilities (contractual 
maturity dates) 116,954,363 1,410,995 1,335,041 24,468,727 2,396,333 146,565,459 
Assets held for managing 
liquidity risk (contractual 
maturity dates) 81,718,968 4,205,325 20,609,558 25,100,466 43,454,054 175,088,371 

       

As at 31 December 2009 
Up to 1 
month 

1-3 
months 

3-12 
months 1-5 years 

Over 5 
years Total 

Transaction and other 
deposits 63,225,009 4,811,686 37,478,863 2,109,574 445,092 108,070,224 
Borrowings 21,932           -             -                       -        -  21,932 
Subordinated liabilities           -              -           -  479,444       -  479,444 
Other liabilities 14,173 456,411 - - - 470,584 
Total liabilities (contractual 
maturity dates) 63,261,114 5,268,097 37,478,863 2,589,018 445,092 109,042,184 
Assets held for managing 
liquidity risk (contractual 
maturity dates) 72,518,221 967,651 11,763,044 22,443,257 33,220,328 140,912,501 
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Ευαισθησία	  στον	  κίνδυνο	  επιτοκίων	  
	  

 
  

Παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα ότι µια αύξηση των επιτοκίων κατά 100 

µ.β. θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των κερδών κατά 27,6 εκατοµµύρια δηνάρια. 

Η µείωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη σε σχέση µε τα κέρδη, οπότε µε βάση αυτή 

την ανάλυση δε φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιτοκίων.  

 

δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 
Καταθέσεις	  ανά	  νόμισμα	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
            

           
 

               
 

    
 
                    

                
                

                 
          

 
    

 
              

               
               
               

                  
           

 
    

 
               

                 
               

                
                 

                 
                

 
                

                
                

             
        

 
   

 
               

              
               

               
 

                 
             

   
 

     
Interest rate sensitivity 2010 2009 
Increase in basis points   
+100 bps parallel shift (27,683)                (21,127) 
   
   
Foreign exchange sensitivity   
10% depreciation of RSD (60,310)                   (1,022) 

    
            

           
 

               
 

        

   
    

   
      

       
     

    

    
 

   
 

 2010 2009 
Transaction deposits in dinars   
Banks and other financial organizations  5,351 9,638  
Companies 1,461,146 1,670,619  
Entrepreneurs  470,856 514,578  
Private individuals  881,485 919,351  
Foreign entities  30,501 117,747  
Other clients 193,760 207,752  
   
Transaction deposits in foreign currency    
Banks and other financial organizations  50,294 33,474  
Companies 2,317,600 1,848,317  
Entrepreneurs  19,400 9,879  
Private individuals  3,982,941 2,989,002  
Foreign entities  270,528 250,721  

Other clients 9,532 4,934  

Total  9,693,394 8,576,012  
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Λοιπές	  καταθέσεις	  ανά	  νόμισμα	  

 
 

 Από τους δύο παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

καταθέσεων είναι σε ξένο νόµισµα, πράγµα που συµβαίνει σε κάθε χρονιά από το 

2006 και µετά. Εποµένως στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης του ενεργητικού από τα 

κεφάλια των καταθέσεων, και της κάλυψης ενδεχόµενων αναγκών αναλήψεων σε 

τοπικό νόµισµα χρησιµοποιώντας συνάλλαγµα,  η τράπεζα διατρέχει συναλλαγµατικό 

κίνδυνο. 

 Επίσης, ο πρώτος πίνακας που παρατέθηκε στην ανάλυση για την Eurobank 

Σερβίας δείχνει ότι τα µισά από τα χρηµατικά διαθέσιµα της τράπεζας είναι σε ξένο 

νόµισµα, και ο επόµενος πίνακας δείχνει τις απαιτούµενες από τις ρυθµιστικές αρχές 

καταθέσεις σε συνάλλαγµα οι οποίες ανέρχονται σε 28 δις δηνάρια. Συµπεραίνουµε 

ότι µια υποτίµηση σε αυτά τα νοµίσµατα θα έχει δυσάρεστες συνέπειες στην τράπεζα. 

 

4.1.5.3 Συµπεράσµατα 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε συγκεντρωτικά τα ευρήµατά µας για την 

Eurobank Σερβίας σχετικά µε τους εξεταζόµενους δείκτες για την πενταετία 2006 – 

2010: 

	  
2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Διαθέσιμα	  /	  καταθέσεις	   3,21%	   11,07%	   18,01%	   14,80%	   2,46%	  
Capital	  to	  assets	  ratio	   26,01%	   37,43%	   25,38%	   21,44%	   17,40%	  
Καταθέσεις	  /	  δάνεια	   172,16%	   114,96%	   92,52%	   111,73%	   89,83%	  
ROE	   -‐5,90%	   5,81%	   11,40%	   7,15%	   6,38%	  
ROA	   -‐1,45%	   1,56%	   3,28%	   1,87%	   1,45%	  
EM	   4,08	   3,73	   3,47	   3,82	   4,41	  
Profit	  margin	   -‐17,27%	   14,77%	   48,68%	   23,89%	   45,33%	  

    
            

           
 

               
 

 
   

 
 2010 2009 

 

Domestic 
banks and 

other 
financial 
institutio

ns 

Public 
sector 

Companies 
Entreprene

urs  
Private 

individuals 
Foreign 
entities 

Other 
clients 

Total Total 

Other deposits in dinars           
Savings deposits  - - - - 111,203 110 - 111,313 67,670 
Special purpose deposits  - - 216,825 361 16,211 15,599 - 248,996 70,361 
Deposits pledged as collateral - 9,626 14,275 - 6,733 - 3,220 33,854 30,300 
Other deposits  2,186,873 90,001 3,456,210 5,100 - 840,000 1,394,421 7,972,605 4,230,709 
          
Other deposits in foreign currency           
Savings deposits  - - - - 59,095,742 1,642,094 - 60,737,836 50,319,439 
Special purpose deposits  560,555 - 322,645 - 22,001 10,066 19,673 934,940 1,118,632 
Deposits pledged as collateral - - 115,111 996 1,739,138 1,803 - 1,857,048 2,637,414 

Other deposits  3,045,195 - 4,322,549 15,081 4,631 26,412,875 206,787 34,007,118 39,070,765 

Total  5,792,623 99,627 8,447,615 21,538 60,995,659 28,922,547 1,624,101 105,903,710 97,545,290 
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Asset	  utilization	   8,38%	   10,55%	   6,74%	   7,84%	   3,20%	  
Interest	  expense	  ratio	   22,01%	   26,27%	   44,14%	   36,92%	   76,64%	  
Non	  interest	  expense	  ratio	   84,82%	   59,08%	   82,66%	   74,28%	   142,73%	  
Capital	  adequacy	  ratio	   45,90%	   26,60%	   16,00%	   18,30%	   15,60%	  
Αύξηση	  πιστωτικού	  κινδύνου	  

	  
128,48%	   17,75%	   4,38%	   25,67%	  

 

Συνοψίζοντας τα όσα έχουµε αναφέρει παραπάνω, κρίνουµε ότι η παρουσία 

της Eurobank στην αγορά της Σερβίας είναι αρκετά ικανοποιητική. Η τράπεζα είναι 

επαρκής κεφαλαιακά, η κερδοφορία της είναι σταθερή, ενώ έχει µια µεγάλη αύξηση 

στα µεγέθη του ενεργητικού. Τα χρηµατικά της διαθέσιµα ωστόσο έχουν µειωθεί 

σηµαντικά και αυτό αποτελεί επιπρόσθετη εστία κινδύνου. Η αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων είναι σχετικά µικρή και αυτό οφείλεται κυρίως στον δείκτη 

µόχλευσης που είναι εξαιρετικά χαµηλός, και όχι στην αποδοτικότητα του 

ενεργητικού, η οποία κρίνεται ικανοποιητική. Η Eurobank Σερβίας έχει ένα 

εξαιρετικά µεγάλο περιθώριο κέρδους, αλλά από την άλλη έναν εξαιρετικά µικρό 

δείκτη εκµετάλλευσης ενεργητικού. Ωστόσο τα κέρδη προέρχονται κυρίως από κέρδη 

λόγω επανεκτιµήσεων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και κυρίως 

από τοποθετήσεις στην αγορά συναλλάγµατος. 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί κατά 25% τον τελευταίο χρόνο χωρίς την 

ανάλογη αύξηση στα κέρδη, και έχουν αυξηθεί και οι αποµειώσεις των δανείων. Ο 

κίνδυνος των επιτοκίων δεν είναι µη αντιµετωπίσιµος και η τράπεζα έχει χαµηλή 

ευαισθησία σε αυτό το είδος κινδύνου. Αγκάθι στη λειτουργία της τράπεζας ωστόσο 

κρίνουµε ότι είναι ο µεγάλος συναλλαγµατικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  5	  
 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 Συνυπολογίζοντας τις αναλύσεις για κάθε µια από τις θυγατρικές τράπεζες 

στο προηγούµενο κεφάλαιο οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα: 

 Οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στην περιοχή της Ν.Α. 

Ευρώπης παράγουν σηµαντικά κέρδη τα οποία ενισχύουν τα µεγέθη τους. Και οι 

τέσσερις τράπεζες που εξετάσαµε είναι κερδοφόρες σε µια περίοδο που οι 

αντίστοιχες µητρικές τους καταγράφουν ζηµίες λόγω της οικονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα. Διαχρονικά και για τις τέσσερις σε γενικές γραµµές παρατηρείται αύξηση 

µεγεθών στο ενεργητικό, στις καταθέσεις και στα δάνεια, αλλά και στα έξοδα. 

 Όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητά τους την οποία επιχειρήσαµε να 

µετρήσουµε µέσω δεικτών, παρατηρούµε ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι 

θυγατρικές της Ν.Α. Ευρώπης παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες 

αποτελεσµατικότητας από τις αντίστοιχες ελληνικές, και µάλιστα σε σύγκριση µε τις 

τιµές των δεικτών της εξαετίας 2004-2009, την περίοδο δηλαδή πριν ξεσπάσει η 

οικονοµική κρίση. Ακόµα και στις περιπτώσεις που οι δείκτες δεν είναι 

ικανοποιητικοί, τις περισσότερες φορές είναι αρκετά µεγαλύτεροι από τους 

αντίστοιχους ελληνικούς. 

 Σχετικά µε τους κινδύνους, όσον αφορά στον κίνδυνο ρευστότητας και 

κατάρρευσης (insolvency risk), παρατηρούµε ότι στο σύνολό τους οι θυγατρικές 

τράπεζες είναι από επαρκείς έως υπέρ επαρκείς κεφαλαιακά. Οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειάς τους είναι πολύ υψηλοί. Αντιθέτως, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ 

σηµαντικό πρόβληµα σε αυτό τον τοµέα, µετά και την αποµείωση της αξίας των 

οµολόγων ελληνικού δηµοσίου που είχαν στην κατοχή τους και µετά την έκθεση της 

Blackrock η οποία αναπροσάρµοσε τις προβλέψεις για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. 

Εποµένως η ρευστότητα των παραρτηµάτων της Ν.Α. Ευρώπης την τρέχουσα 

περίοδο ουσιαστικά εξυπηρετούν τις κεφαλαιακές ανάγκες των µητρικών τραπεζών. 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος είδαµε ότι είναι αυξηµένος για τις τέσσερις υπό 

εξέταση τράπεζες, ωστόσο κρίνεται διαχειρίσιµος. Επίσης παρατηρείται προσπάθεια 

περιορισµού της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο ή τουλάχιστον περιορισµού της 

έκθεσης σε χαµηλής ποιότητας δανειακό χαρτοφυλάκιο. Το ίδιο ισχύει και για τον 
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κίνδυνο επιτοκίων, καθώς οι τράπεζες δεν έχουν µεγάλη ευαισθησία σε ενδεχόµενες 

αλλαγές των επιτοκίων. 

 Η αξία των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού είναι αρκετά αυξηµένη 

διαχρονικά και πρέπει να προσεχθεί διότι η αγορά των παραγώγων η οποία αποτελεί 

το κύριο κοµµάτι αυτών των δραστηριοτήτων έχει αποδειχτεί ότι είναι αρκετά 

επικίνδυνη, παρά τα µεγάλα κέρδη που µπορεί να επιφέρει. 

 Ο εθνικός – δηµοσιονοµικός κίνδυνος είναι σίγουρα αυξηµένος λόγω της 

ιδιαιτερότητας των µακροοικονοµικών στοιχείων που αναλύθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο, αλλά και των πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Ωστόσο σε σύγκριση 

πλέον µε την Ελλάδα γίνεται κατανοητό ότι είναι αρκετά µικρότερος. 

 Αυτό που φαντάζει ως το πιο επικίνδυνο κοµµάτι είναι ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος. Είδαµε ότι όλες οι τράπεζες που εξετάσαµε είναι αρκετά εκτεθειµένες σε 

αυτό το είδος κινδύνου, κυρίως λόγω αδυναµιών των τοπικών νοµισµάτων. Η έκθεσή 

τους σε αυτό τον κίνδυνο αυξάνεται διαχρονικά. Βίαιες αλλαγές στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες οι οποίες µε τη σειρά 

τους να οδηγήσουν σε αποµειώσεις κεφαλαίου, πράγµα εξαιρετικά επικίνδυνο. 

 Συνολικά καταλήγουµε στο ότι η απόδοση των θυγατρικών τραπεζών είναι 

καλύτερη από αυτή  των µητρικών. Η έκθεση στον κίνδυνο είναι µικρότερη από την 

αντίστοιχη των ελληνικών τραπεζών, µε εξαίρεση ακόµα τον συναλλαγµατικό 

κίνδυνο. Συµπερασµατικά λοιπόν, η στρατηγική επέκταση των ελληνικών τραπεζών 

στη Ν.Α. Ευρώπη που ξεκίνησε σαν ένα επιχειρησιακό πλάνο υψηλού ρίσκου για το 

σύνολο του εγχώριου τραπεζικού τοµέα, έχει φέρει µετρήσιµους καρπούς και πλέον 

δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι οι θυγατρικές αυτές είναι που κρατάνε σήµερα τα 

µεγέθη των ελληνικών τραπεζικών οµίλων σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα και 

είναι αυτές οι οποίες µειώνουν την έκθεση των οµίλων στους τραπεζικούς κινδύνους. 

  

 

5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Από την ανάλυση που κάναµε µπορούµε να διατυπώσουµε τις εξής προτάσεις. 

Το οικονοµικό περιβάλλον της εξεταζόµενης περιοχές δίνει ακόµα αρκετές ευκαιρίες 

στις ελληνικές τράπεζες δεδοµένης της ανάπτυξης στην περιοχή. Εποµένως οι 

τράπεζες έχουν περιθώρια να δανείσουν και να βγάλουν µεγάλα κέρδη, αλλά θα 
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πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου 

ώστε να µην καταγράφουν µεγάλες προβλέψεις που µπορεί να αποµειώσουν κέρδη 

και εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, έχουµε δει ότι οι τράπεζες που µελετήσαµε έχουν 

αρκετά χαµηλούς δείκτες µόχλευσης, πράγµα που τις επιτρέπει να αυξήσουν τα 

µεγέθη του ενεργητικού τους χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς είναι και πολύ επαρκείς 

κεφαλαιακά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν.  

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί περισσότερο είναι ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος. Όλες οι εξεταζόµενες τράπεζες έχουν αρκετά µεγάλη έκθεση στο  ευρώ, 

πράγµα που τις κάνει ευάλωτες στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Η κρίση χρέους 

της Ευρωζώνης έχει αποδυναµώσει αισθητά το ενιαίο νόµισµα και όσο συνεχίζεται, 

το ευρώ θα καταγράφει απώλειες. Γνώµη µας είναι πως οι τράπεζες της ΝΑ Ευρώπης 

θα πρέπει να ελαττώσουν την εξάρτησή τους από το ευρώ, διότι αν δεν βρεθεί 

γρήγορα λύση στην ευρωπαϊκή κρίση θα διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο. Πιθανόν µια 

στροφή προς το αµερικανικό νόµισµα στην παρούσα φάση να ήταν σωστή κίνηση. 

Τέλος, οι τράπεζες αυτές οφείλουν να είναι προετοιµασµένες για ενδεχόµενες 

κινήσεις αναγκαστικής πώλησης (fire sale) οµολόγων που εκδόθηκαν από χώρες που 

αντιµετωπίζουν κρίση χρέους, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η 

Ιταλία. Και αυτό γιατί παρόλο που φαντάζει απίθανο, ένα νέο PSI για κάποια από τις 

παραπάνω χώρες θα ζηµίωνε οποιαδήποτε τράπεζα κατείχε εκδόσεις οµολόγων της 

και θα αποµείωνε το κεφάλαιό της. 

Εν κατακλείδι, η στρατηγική σηµασία που αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες 

στη διεθνή παρουσία τους εκφράστηκε έµπρακτα κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων ετών, εν µέσω κορύφωσης της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και 

της δηµοσιονοµικής κρίσης της χώρας µας. Η άποψή µας είναι ότι θα ήταν µεγάλο 

στρατηγικό σφάλµα αν οι ελληνικές τράπεζες εγκατέλειπαν την πελατεία τους, 

ελληνική και τοπική, στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, ορισµένες από τις οποίες είναι και µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο 

µάλλον αφού σε αυτές παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός από άλλες ευρωπαϊκές 

τράπεζες που στηρίζουν διαρκώς την τοπική οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η µη 

στήριξη των οικονοµιών αυτών, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα απέβαινε, 

τελικά, για λόγους που αναφέρθηκαν νωρίτερα, και σε βάρος της ελληνικής 

οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. 

Προφανώς οι αποφάσεις διατήρησης, επέκτασης ή διακοπής της διεθνούς 

παρουσίας που κάθε φορά διαµορφώνονται, εκφράζουν την από µέρους των 
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διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών αποτίµηση του οφέλους και του κόστους, 

περιλαµβανοµένου των τραπεζικών κινδύνων στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται και αυτό ακριβώς προσπαθήσαµε να κάνουµε µε την παρούσα 

διπλωµατική εργασία. 
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Δείκτες ROE 

 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,1689 0,1936 0,2062 0,1668 0,1411 0,0898 
Aspis Bank -0,0104 0,0767 0,0570 0,0152 -0,4399 -1,4463 
Eurobank 0,1462 0,1393 0,1502 0,1504 0,0606 0,0005 
First     Business 
Bank 

 
0,0196 

 
0,0265 

 
0,0414 

 
0,0650 

 
0,0023 

 
-0,1617 

Marfin- Εγνατία 
Bank 

 
0,0480 

 
0,0586 

 
0,0422 

 
0,0777 

 
0,0017 

 
-0,0123 

Millenium Bank -0,2258 0,1005 0,0802 0,0719 0,0485 0,0209 
Probank - - 0,0562 0,0821 0,0747 0,0605 
Proton Bank 0,0483 0,0886 0,0791 0,0529 -0,2050 0,0332 
Αγροτική 
Τράπεζα 

 
0,4229 

 
0,0941 

 
0,1210 

 
0,1457 

 
0,0284 

 
-0,2843 

Γενική Τράπεζα -0,4302 -0,0764 -0,6069 -0,1335 -0,1446 -0,3883 
Εθνική Τράπεζα 0,0895 0,1596 0,0954 0,1399 0,0747 0,0274 
Εµπορική 
Τράπεζα 

 
-0,2289 

 
0,0848 

 
-0,2981 

 
0,0578 

 
-2,4158 

 
-0,5267 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

 
0,0289 

 
0,1047 

 
0,2116 

 
0,3773 

 
0,1982 

 
0,0522 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

 
0,0581 

 
0,0444 

 
0,1031 

 
0,0643 

 
0,0015 

 
0,0047 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

 
0,1130 

 
0,1417 

 
0,1579 

 
0,0582 

 
0,0055 

 
0,0163 

Τράπεζα 
Αττικής 

 
0,0318 

 
-0,0518 

 
0,0003 

 
0,0633 

 
0,0319 

 
0,0160 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

 
0,0714 

 
0,1793 

 
0,2089 

 
0,1437 

 
0,0431 

 
0,0451 

Μ.Ο. 0,0219 0,0853 0,0415 0,0940 -0,1467 -0,1443 
ΜΑΧ 0,4229 0,1936 0,2116 0,3773 0,1982 0,0898 
ΜΙΝ -0,4302 -0,0764 -0,6069 -0,1335 -2,4158 -1,4463 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

Δείκτες ROA 

 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,0096 0,0090 0,0107 0,0085 0,0050 0,0063 
Aspis Bank -0,0007 0,0051 0,0049 0,0011 -0,0244 -0,0292 
Eurobank 0,0095 0,0104 0,0095 0,0103 0,0025 0,0000 
First    Business 
Bank 

 
0,0019 

 
0,0021 

 
0,0033 

 
0,0043 

 
0,0002 

 
-0,0132 

Marfin- 
Εγνατία Bank 

 
0,0038 

 
0,0048 

 
0,0036 

 
0,0047 

 
0,0001 

 
-0,0006 

Millenium 
Bank 

 
-0,0186 

 
0,0059 

 
0,0038 

 
0,0040 

 
0,0024 

 
0,0012 

Probank - - 0,0063 0,0078 0,0061 0,0056 
Proton Bank 0,0173 0,0717 0,0200 0,0086 -0,0287 0,0037 
Αγροτική 
Τράπεζα 

 
-0,0075 

 
0,0056 

 
0,0078 

 
0,0090 

 
0,0009 

 
-0,0120 

Γενική Τράπεζα -0,0220 -0,0046 -0,0207 -0,0093 -0,0068 -0,0222 
Εθνική 
Τράπεζα 

 
0,0049 

 
0,0089 

 
0,0095 

 
0,0129 

 
0,0057 

 
0,0025 

Εµπορική 
Τράπεζα 

 
-0,0053 

 
0,0046 

 
-0,0109 

 
0,0018 

 
-0,0164 

 
-0,0209 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

 
0,0130 

 
0,0301 

 
0,0497 

 
0,0777 

 
0,0676 

 
0,0164 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

 
0,0048 

 
0,0046 

 
0,0087 

 
0,0060 

 
0,0001 

 
0,0006 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

 
0,0121 

 
0,0106 

 
0,0112 

 
0,0033 

 
0,0002 

 
0,0011 

Τράπεζα 
Αττικής 

 
0,0022 

 
-0,0032 

 
0,0000 

 
0,0051 

 
0,0023 

 
0,0018 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

 
0,0044 

 
0,0124 

 
0,0122 

 
0,0100 

 
0,0023 

 
0,0030 

Μ.Ο. 0,0018 0,0111 0,0076 0,0098 0,0011 -0,0033 
ΜΑΧ 0,0173 0,0717 0,0497 0,0777 0,0676 0,0164 
ΜΙΝ -0,0220 -0,0046 -0,0207 -0,0093 -0,0287 -0,0292 

 

	  
 

 

 

 

 

 



	   	  

Δείκτες περιθωρίου κέρδους 

 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,1764 0,1939 0,1705 0,1308 0,0736 0,1061 
Aspis Bank -0,0116 0,0838 0,0835 0,0182 -0,3400 -0,7026 
Eurobank 0,1304 0,1456 0,1144 0,1170 0,0320 0,0005 
First      
Business 

 

 
0,0455 

 
0,0448 

 
0,0530 

 
0,0725 

 
0,0033 

 
-0,3488 

Marfin-   
Εγνατία 

 

 
0,0579 

 
0,0763 

 
0,0615 

 
0,0808 

 
0,0013 

 
-0,0162 

Millenium 
 

-0,3216 0,0966 0,0520 0,0729 0,0395 0,0254 
Probank - - 0,1120 0,1231 0,0897 0,0779 
Proton Bank 0,2737 0,6000 0,4094 0,1194 -0,4084 0,0597 
Αγροτική 
Τράπεζα 

 
-0,1570 

 
0,1185 

 
0,1541 

 
0,1701 

 
0,0190 

 
-0,2755 

Γενική 
Τράπεζα 

 
-0,3553 

 
-0,0707 

 
-0,3322 

 
-0,1438 

 
-0,0979 

 
-0,3894 

Εθνική 
Τράπεζα 

 
0,0997 

 
0,1793 

 
0,1787 

 
0,2178 

 
0,1092 

 
0,0548 

Εµπορική 
Τράπεζα 

 
-0,1017 

 
0,0816 

 
-0,1923 

 
0,0320 

 
-0,2869 

 
-0,4833 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

 
0,1109 

 
0,2768 

 
0,2793 

 
0,3086 

 
0,3306 

 
0,1832 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

 
- 

 
- 

 
0,1331 

 
0,0958 

 
0,0018 

 
0,0082 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

 
0,3119 

 
0,2589 

 
0,2163 

 
0,0708 

 
0,0040 

 
0,0275 

Τράπεζα 
Αττικής 

 
0,0315 

 
-0,0453 

 
0,0003 

 
0,0755 

 
0,0329 

 
0,0332 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

 
0,0825 

 
0,2060 

 
0,1876 

 
0,1547 

 
0,0329 

 
0,0602 

Μ.Ο. 0,0249 0,1497 0,0989 0,1009 -0,0214 -0,0929 
ΜΑΧ 0,3119 0,6000 0,4094 0,3086 0,3306 0,1832 
ΜΙΝ -0,3553 -0,0707 -0,3322 -0,1438 -0,4084 -0,7026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

Δείκτες εκµετάλλευσης ενεργητικού 

 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 0,0545 0,0466 0,0630 0,0647 0,0680 0,0595 
Aspis Bank 0,0616 0,0608 0,0589 0,0599 0,0717 0,0416 
Eurobank 0,0727 0,0714 0,0830 0,0882 0,0792 0,0584 
First       
Business 

 

 
0,0423 

 
0,0471 

 
0,0625 

 
0,0588 

 
0,0559 

 
0,0377 

Marfin-   
Εγνατία 

 

 
0,0652 

 
0,0632 

 
0,0582 

 
0,0580 

 
0,0505 

 
0,0348 

Millenium 
 

0,0579 0,0611 0,0726 0,0554 0,0618 0,0466 
Probank - - 0,0565 0,0636 0,0685 0,0715 
Proton Bank 0,0633 0,1196 0,0488 0,0722 0,0703 0,0613 
Αγροτική 
Τράπεζα 

 
0,0479 

 
0,0469 

 
0,0509 

 
0,0530 

 
0,0481 

 
0,0436 

Γενική 
Τράπεζα 

 
0,0619 

 
0,0646 

 
0,0623 

 
0,0647 

 
0,0690 

 
0,0571 

Εθνική 
Τράπεζα 

 
0,0489 

 
0,0496 

 
0,0534 

 
0,0591 

 
0,0525 

 
0,0450 

Εµπορική 
Τράπεζα 

 
0,0519 

 
0,0566 

 
0,0567 

 
0,0566 

 
0,0573 

 
0,0432 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

 
0,1177 

 
0,1088 

 
0,1779 

 
0,2517 

 
0,2045 

 
0,0896 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

 
- 

 
- 

 
0,0651 

 
0,0626 

 
0,0789 

 
0,0721 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

 
0,0388 

 
0,0410 

 
0,0515 

 
0,0466 

 
0,0493 

 
0,0404 

Τράπεζα 
Αττικής 

 
0,0683 

 
0,0708 

 
0,0654 

 
0,0679 

 
0,0689 

 
0,0536 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

 
0,0536 

 
0,0600 

 
0,0649 

 
0,0646 

 
0,0684 

 
0,0495 

Μ.Ο 0,0604 0,0645 0,0677 0,0734 0,0719 0,0533 
ΜΑΧ 0,1177 0,1196 0,1779 0,2517 0,2045 0,0896 
ΜΙΝ 0,0388 0,0410 0,0488 0,0466 0,0481 0,0348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

Δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

 

Τράπεζα 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alpha Bank 17,5731 21,4453 19,2002 19,7208 28,1673 14,2074 
Aspis Bank 14,5746 15,0565 11,5828 14,0088 18,0334 49,4659 
Eurobank 15,4301 13,3902 15,8308 14,5662 23,8935 18,2020 
First      
Business 
Bank 

 
10,1947 

 
12,5818 

 
12,5091 

 
15,2502 

 
12,3997 

 
12,2943 

Marfin 
Egnatia 

 
12,7162 

 
12,1545 

 
11,7889 

 
16,5705 

 
27,2290 

 
21,8155 

Millenium 
 

12,1290 17,0496 21,2510 17,7867 19,8698 17,6169 
Probank - 11,3694 8,8871 10,4926 12,1602 10,8514 
Proton Bank 2,7879 1,2356 3,9579 6,1481 7,1378 9,0602 
Αγροτική 
Τράπεζα 

 
-56,2458 

 
16,9202 

 
15,4278 

 
16,1481 

 
31,1202 

 
23,6695 

Γενική 
Τράπεζα 

 
19,5638 

 
16,7189 

 
29,3374 

 
14,3439 

 
21,4194 

 
17,4757 

Εθνική 
Τράπεζα 

 
18,3540 

 
17,9240 

 
9,9934 

 
10,8721 

 
13,0281 

 
11,0918 

Εµπορική 
Τράπεζα 

 
43,3885 

 
18,3768 

 
27,3108 

 
31,9129 

 
147,0549 

 
25,2302 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

 
2,2118 

 
3,4768 

 
4,2595 

 
4,8578 

 
2,9317 

 
3,1797 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

 
12,0574 

 
9,6179 

 
11,8996 

 
10,7383 

 
10,5316 

 
7,8773 

Tαχυδροµικ 
Ταµιευτήριο 

 
9,3443 

 
13,3633 

 
14,1571 

 
17,6510 

 
27,9646 

 
14,6700 

Τράπεζα 
Αττικής 

 
14,7716 

 
16,1484 

 
20,1822 

 
12,3391 

 
14,0922 

 
9,0241 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

 
16,1203 

 
14,4991 

 
17,1621 

 
14,3815 

 
19,1373 

 
15,1080 

Μ.Ο. 10,3107 13,6075 14,9846 14,5758 25,6571 16,5200 
ΜΑΧ 43,3885 21,4453 29,3374 31,9129 147,0549 49,4659 
ΜΙΝ -56,2458 1,2356 3,9579 4,8578 2,9317 3,1797 

 

 



(CONVENIENCE TRANSLATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED DISCLOSURES 
AND FOOTNOTES ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH) 
 
FİNANSBANK  ANONİM  ŞİRKETİ 
BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2011 (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION)  
(Amounts expressed in Thousands of Turkish Lira (TL) unless otherwise stated.) 
 

 
 

I. BALANCE SHEET – ASSETS 
   Audited Audited 
   31.12.2011 31.12.2010 
 

 
Section 5 

Part I 
 

TL 
 

FC 
 

Total 
 

TL 
 

FC 
 

Total 
         

 I.  CASH AND BALANCES WITH THE CENTRAL BANK (1) 474,296 2,490,490 2,964,786 1,146,431 1,247,952 2,394,383 
 II.  FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND 

LOSS (Net)  (2) 1,365,366 236,618 1,601,984 1,303,876 153,948 1,457,824 
 2.1  Financial assets held for trading  797,754 236,618 1,034,372 252,271 153,948 406,219 
 2.1.1  Public sector debt securities   22,476 2,138 24,614 9,776 4,163 13,939 
 2.1.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.1.3  Assets on trading derivatives  775,278 234,480 1,009,758 242,495 149,785 392,280 
 2.1.4  Other securities   - - - - - - 
 2.2  Financial assets at fair value through profit and loss  567,612 - 567,612 1,051,605 - 1,051,605 
 2.2.1  Public sector debt securities  - - - 74,654 - 74,654 
 2.2.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.2.3  Loans   567,612 - 567,612 976,951 - 976,951 
 2.2.4  Other securities   - - - - - - 
 III.  BANKS  (3) 290,066 539,396 829,462 7,255 184,248 191,503 
 IV.  MONEY MARKET PLACEMENTS (4) 700,396 390,926 1,091,322 - - - 
 4.1  Interbank money market placements  - 390,926 390,926 - - - 
 4.2  Istanbul Stock Exchange money market placements  - - - - - - 
 4.3  Receivables from reverse repurchase agreements  700,396 - 700,396 - - - 
 V.  INVESTMENT SECURITIES AVAILABLE-FOR-SALE (Net)   (5) 5,995,065 929,227 6,924,292 6,548,167 867,655 7,415,822 
 5.1  Equity securities  - - - - - - 
 5.2  Public sector debt securities   5,869,410 770,224 6,639,634 6,427,633 602,273 7,029,906 
 5.3  Other securities    125,655 159,003 284,658 120,534 265,382 385,916 
 VI.  LOANS AND RECEIVABLES (6) 26,844,417 3,426,138 30,270,555 22,416,755 2,442,390 24,859,145 
 6.1  Loans and receivables  26,441,058 3,426,138 29,867,196 22,184,432 2,442,390 24,626,822 
 6.1.1 Loans to risk group of the Bank  55,015 34,873 89,888 36,477 36,831 73,308 
 6.1.2 Public sector debt securities  - - - - - - 
 6.1.3 Other  26,386,043 3,391,265 29,777,308 22,147,955 2,405,559 24,553,514 
 6.2  Non-performing loans  1,849,496 - 1,849,496 1,757,762 - 1,757,762 
 6.3  Specific provisions (-)   1,446,137 - 1,446,137 1,525,439 - 1,525,439 
 VII.  FACTORING RECEIVABLES   - - - - - - 
 VIII.  INVESTMENT SECURITIES HELD TO MATURITY (Net) (7) - - - - - - 
 8.1  Public sector debt securities  - - - - - - 
 8.2  Other securities  - - - - - - 
 IX.  INVESTMENT IN ASSOCIATES (Net)   (8) 6,769 - 6,769 5,769 - 5,769 
 9.1  Equity method associates  - - - - - - 
 9.2  Unconsolidated  6,769 - 6,769 5,769 - 5,769 
 9.2.1  Financial Investments  - - - - - - 
 9.2.2  Non-financial Investments  6,769 - 6,769 5,769 - 5,769 
 X.  INVESTMENT IN SUBSIDIARIES (Net)  (9) 412,395 - 412,395 377,044 - 377,044 
 10.1  Unconsolidated financial investments  397,409 - 397,409 362,058 - 362,058 
 10.2  Unconsolidated non-financial investments  14,986 - 14,986 14,986 - 14,986 
 XI.  ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (JOINT VENTURES) (Net)   (10) 2,800 - 2,800 2,800 - 2,800 
 11.1  Equity method entities under common control  - - - - - - 
 11.2  Unconsolidated   2,800 - 2,800 2,800 - 2,800 
 11.2.1  Financial investments  - - - - - - 
 11.2.2  Non-financial Investments  2,800 - 2,800 2,800 - 2,800 
 XII.  LEASE RECEIVABLES (Net) (11) - - - - - - 
 12.1  Financial lease receivables  - - - - - - 
 12.2  Operational lease receivables  - - - - - - 
 12.3  Others  - - - - - - 
 12.4  Unearned income (-)  - - - - - - 
 XIII.  DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS HEDGING PURPOSES (12) 960,793 40,954 1,001,747 28,648 - 28,648 
 13.1  Fair value hedge  960,793 40,954 1,001,747 28,648 - 28,648 
 13.2  Cash flow hedge  - - - - - - 
 13.3  Hedging of a net investment in foreign subsidiaries  - - - - - - 
 XIV.  TANGIBLE ASSETS (Net)   (13) 384,421 76 384,497 362,201 39 362,240 
 XV.  INTANGIBLE ASSETS (Net)  (14) 134,472 - 134,472 98,571 - 98,571 
 15.1  Goodwill   - - - - - - 
 15.2  Others   134,472 - 134,472 98,571 - 98,571 
 XVI.  INVESTMENT PROPERTIES (Net)   (15) - - - - - - 
 XVII.  TAX ASSETS   (16) - - - - - - 
 17.1  Current tax assets   - - - - - - 
 17.2  Deferred tax assets  - - - - - - 
 XVIII.  ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS (Net) (17) - - - - - - 
 18.1   Held for sale  - - - - - - 
 18.2   Discontinued operations  - - - - - - 
 XIX.  OTHER ASSETS     (18) 480,552 93,240 573,792 428,806 464,648 893,454 
            
 TOTAL ASSETS   38,051,808 8,147,065 46,198,873 32,726,323 5,360,880 38,087,203 

                                                                                  
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 



(CONVENIENCE TRANSLATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED DISCLOSURES 
AND FOOTNOTES ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH) 
 
FİNANSBANK  ANONİM  ŞİRKETİ 
BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2011 (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION)  
(Amounts expressed in Thousands of Turkish Lira (TL) unless otherwise stated.) 
 

 
 

I.        BALANCE SHEET – LIABILITIES AND EQUITY 

   Audited Audited 
   31.12.2011 31.12.2010 
 

 
Section 5 
Part II 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

         
 I.  DEPOSITS    (1) 21,283,271 7,992,299 29,275,570 18,286,960 6,143,717 24,430,677 
 1.1  Deposits from risk group of the Bank  236,924 136,824 373,748 381,915 166,102 548,017 
 1.2  Other  21,046,347 7,855,475 28,901,822 17,905,045 5,977,615 23,882,660 
 II.  DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING (2) 832,672 215,343 1,048,015 333,765 140,499 474,264 
 III.  FUNDS BORROWED (3) 75,321 2,545,782 2,621,103 370,877 3,120,048 3,490,925 
 IV.  MONEY MARKET BORROWINGS  814,668 699,830 1,514,498 814,118 309,882 1,124,000 
 4.1  Interbank money markets takings  - 147,695 147,695 - - - 
 4.2  Istanbul Stock Exchange money markets takings  - - - - - - 
 4.3  Funds provided under repurchase agreements (4) 814,668 552,135 1,366,803 814,118 309,882 1,124,000 
 V.  SECURITIES ISSUED (Net)   (5) 268,023 989,875 1,257,898 - - - 
 5.1  Bills  268,023 - 268,023 - - - 
 5.2  Asset backed securities  - - - - - - 
 5.3  Bonds  - 989,875 989,875 - - - 
 VI.  FUNDS   - - - - - - 
 6.1  Borrower funds  - - - - - - 
 6.2  Other  - - - - - - 
 VII.  SUNDRY CREDITORS     947,020 596,930 1,543,950 849,103 36,356 885,459 
 VIII.  OTHER LIABILITIES  (6) 492,362 49,102 541,464 466,524 11,297 477,821 
 IX.  FACTORING PAYABLES  - - - - - - 
 X.  LEASE PAYABLES (Net) (7) 9,294 - 9,294 - 23 23 
 10.1  Financial lease payables  10,052 55 10,107 - 253 253 
 10.2  Operational lease payables  - - - - - - 
 10.3  Others   - - - - - - 
 10.4  Deferred financial lease expenses ( - )  758 55 813 - 230 230 
 XI.   DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES FOR HEDGING 

PURPOSES (8) 64,659 124,258 188,917 319,785 7,000 326,785 
 11.1  Fair value hedge  30,334 124,258 154,592 250,240 7,000 257,240 
 11.2  Cash flow hedge  34,325 - 34,325 69,545 - 69,545 
 11.3  Hedge of net investments in foreign subsidiaries   - - - - - - 
 XII.   PROVISIONS (9) 612,146 43,702 655,848 485,904 31,215 517,119 
 12.1  General provisions  356,739 43,702 400,441 234,593 31,215 265,808 
 12.2  Restructuring provisions  - - - - - - 
 12.3  Reserve for employee benefits  92,866 - 92,866 72,224 - 72,224 
 12.4  Insurance technical provisions (Net)  - - - - - - 
 12.5  Other provisions  162,541 - 162,541 179,087 - 179,087 
 XIII.  TAX LIABILITY (10) 103,719 - 103,719 141,256 - 141,256 
 13.1  Current tax liability  74,850 - 74,850 65,583 - 65,583 
 13.2  Deferred tax liability  28,869 - 28,869 75,673 - 75,673 
 XIV.  PAYABLES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND 

DISCONTINUED OPERATIONS (NET) (11) - - - - - - 
 14.1  Held for sale  - - - - - - 
 14.2  Discontinued operations  - - - - - - 
 XV.   SUBORDINATED LOANS  (12) - 1,742,641 1,742,641 - 1,010,383 1,010,383 
 XVI.  SHAREHOLDERS' EQUITY  5,849,062 (153,106) 5,695,956 5,198,286 10,205 5,208,491 
 16.1  Paid-in capital (13) 2,440,000 - 2,440,000 2,205,000 - 2,205,000 
 16.2  Capital reserves  50,356 (153,106) (102,750) 234,273 10,205 244,478 
 16.2.1  Share Premium (14) 714 - 714 665 - 665 
 16.2.2  Share cancellation profits  - - - - - - 
 16.2.3  Securities value increase fund (15) 53,314 (153,106) (99,792) 252,095 10,205 262,300 
 16.2.4  Revaluation fund on tangible assets  - - - - - - 
 16.2.5  Revaluation fund on intangible assets  - - - - - - 
 16.2.6  Investment property revaluation differences  - - - - - - 
 16.2.7  Bonus shares obtained from associates, subsidiaries and entities under 

common control (joint ventures)  2,689 - 2,689 2,689 - 2,689 
 16.2.8  Hedging funds (effective portion)  (6,361) - (6,361) (21,176) - (21,176) 
 16.2.9  Accumulated valuation differences from assets held for sale and discontinued 

operations  - - - - - - 
 16.2.10  Other capital reserves  - - - - - - 
 16.3  Profit reserves  2,510,594 - 2,510,594 1,844,339 - 1,844,339 
 16.3.1  Legal reserves  241,133 - 241,133 182,424 - 182,424 
 16.3.2  Status reserves  - - - - - - 
 16.3.3  Extraordinary reserves  2,269,461 - 2,269,461 1,661,915 - 1,661,915 
 16.3.4  Other profit reserves  - - - - - - 
 16.4  Profit or loss  848,112 - 848,112 914,674 - 914,674 
 16.4.1  Prior  years’  income/  (losses)  - - - - - - 
 16.4.2  Current year income/ (loss)  848,112  848,112 914,674 - 914,674 
 16.5  Minority shares  - - - - - - 
         
 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY  31,352,217 14,846,656 46,198,873 27,266,578 10,820,625 38,087,203 

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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II.       STATEMENT OF OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
  

 
  

Audited 
31.12.2011 

 
Audited 

31.12.2010 
  

 
Section 5 
Part III 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

A. 
 

OFF BALANCE SHEET CONTINGENCIES AND COMMITMENTS 
(I+II+III)  54,502,347 48,070,517 102,572,864 40,631,370 32,911,955 73,543,325 

I.  GUARANTEES (1), (2), (3),(4) 3,457,506 3,528,152 6,985,658 2,970,060 3,065,622 6,035,682 
1.1.  Letters of guarantee  3,423,939 1,791,107 5,215,046 2,967,436 1,587,549 4,554,985 
1.1.1.  Guarantees subject to State Tender Law   187,409 15,510 202,919 181,832 14,443 196,275 
1.1.2.  Guarantees given for foreign trade operations  2,699,043 1,775,597 4,474,640 2,292,413 1,573,106 3,865,519 
1.1.3.  Other letters of guarantee  537,487 - 537,487 493,191 - 493,191 
1.2.  Bank loans   33,348 1,014,981 1,048,329 2,483 719,055 721,538 
1.2.1.  Import letter of acceptance  33,348 1,014,981 1,048,329 2,483 719,055 721,538 
1.2.2.  Other bank acceptances  - - - - - - 
1.3.  Letters of credit  219 688,392 688,611 141 722,709 722,850 
1.3.1.  Documentary letters of credit  219 636,142 636,361 141 697,409 697,550 
1.3.2.  Other letters of credit  - 52,250 52,250 - 25,300 25,300 
1.4.  Prefinancing given as guarantee  - - - - - - 
1.5.  Endorsements  - - - - - - 
1.5.1.  Endorsements to the Central Bank of Turkey  - - - - - - 
1.5.2.  Other endorsements  - - - - - - 
1.6.  Securities issue purchase guarantees  - - - - - - 
1.7.  Factoring guarantees  - - - - - - 
1.8.  Other guarantees  - 33,672 33,672 - 36,309 36,309 
1.9.  Other collaterals  - - - - - - 
II.  COMMITMENTS (6) 21,972,487 3,450,324 25,422,811 14,538,605 510,390 15,048,995 
2.1.  Irrevocable commitments  21,972,487 3,450,324 25,422,811 14,538,605 510,390 15,048,995 
2.1.1.  Forward asset purchase commitments  1,524,715 3,136,224 4,660,939 193,664 504,197 697,861 
2.1.2.  Forward deposit purchase and sales commitments  - - - - - - 
2.1.3.  Share capital commitment to associates and subsidiaries  1,000 - 1,000 5,187 - 5,187 
2.1.4.  Loan granting commitments  3,229,674 - 3,229,674 1,876,601 - 1,876,601 
2.1.5.  Securities underwriting commitments  - - - - - - 
2.1.6.  Commitments for reserve deposit requirements  - - - - - - 
2.1.7.  Payment commitment for checks  1,100,363 - 1,100,363 673,661 - 673,661 
2.1.8.  Tax and fund liabilities from export commitments  5,665 - 5,665 5,141 - 5,141 
2.1.9.  Commitments for credit card expenditure limits  15,984,413 - 15,984,413 11,705,737 - 11,705,737 
 2.1.10 Commitments for promotions related with credit cards and banking 

activities  35,807 - 35,807 25,298 - 25,298 
 2.1.11.  Receivables from short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.12.  Payables for short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.13.  Other irrevocable commitments  90,850 314,100 404,950 53,316 6,193 59,509 
 2.2.  Revocable commitments  - - - - - - 
 2.2.1.  Revocable loan granting commitments  - - - - - - 
 2.2.2.  Other revocable commitments  - - - - - - 
III.  DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (5) 29,072,354 41,092,041 70,164,395 23,122,705 29,335,943 52,458,648 
3.1  Derivative financial instruments for hedging purposes  7,725,392 10,589,390 18,314,782 6,138,670 4,126,450 10,265,120 
3.1.1  Fair value hedge  6,662,917 10,589,390 17,252,307 4,828,794 4,126,450 8,955,244 
3.1.2  Cash flow hedge  1,062,475 - 1,062,475 1,309,876 - 1,309,876 
3.1.3  Hedge of net investment in foreign operations  - - - - - - 
3.2  Held for trading transactions  21,346,962 30,502,651 51,849,613 16,984,035 25,209,493 42,193,528 
3.2.1  Forward foreign currency buy/sell transactions  1,771,407 4,364,871 6,136,278 693,384 1,139,058 1,832,442 
3.2.1.1  Forward foreign currency transactions-buy  1,127,282 1,940,618 3,067,900 321,497 590,854 912,351 
3.2.1.2  Forward foreign currency transactions-sell  644,125 2,424,253 3,068,378 371,887 548,204 920,091 
3.2.2  Swap transactions related to foreign currency. and interest rates  15,053,938 19,455,566 34,509,504 10,455,312 16,027,137 26,482,449 
3.2.2.1  Foreign currency swap-buy  6,342,113 7,883,964 14,226,077 4,216,018 5,773,181 9,989,199 
3.2.2.2  Foreign currency swap-sell  7,510,965 7,890,121 15,401,086 4,204,144 5,854,110 10,058,254 
3.2.2.3  Interest rate swaps-buy  600,430 1,774,013 2,374,443 1,017,575 2,130,353 3,147,928 
3.2.2.4  Interest rate swaps-sell  600,430 1,907,468 2,507,898 1,017,575 2,269,493 3,287,068 
3.2.3  Foreign currency, interest rate and securities options  4,514,905 6,321,019 10,835,924 5,828,545 7,649,636 13,478,181 
3.2.3.1  Foreign currency options-buy  2,187,494 3,246,717 5,434,211 2,977,137 3,765,395 6,742,532 
3.2.3.2  Foreign currency options-sell  2,287,411 3,074,302 5,361,713 2,835,408 3,884,241 6,719,649 
3.2.3.3  Interest rate options-buy  20,000 - 20,000 - - - 
3.2.3.4  Interest rate options-sell  20,000 - 20,000 - - - 
3.2.3.5  Securities options-buy  - - - 8,000 - 8,000 
3.2.3.6  Securities options-sell  - - - 8,000 - 8,000 
3.2.4  Foreign currency futures  6,712 209,429 216,141 6,794 368,280 375,074 
3.2.4.1  Foreign currency futures-buy  2,667 105,391 108,058 3,397 184,140 187,537 
3.2.4.2  Foreign currency futures-sell  4,045 104,038 108,083 3,397 184,140 187,537 
3.2.5  Interest rate futures  - 151,766 151,766 - 25,382 25,382 
3.2.5.1  Interest rate futures-buy  - 75,883 75,883 - 12,691 12,691 
3.2.5.2  Interest rate futures-sell  - 75,883 75,883 - 12,691 12,691 
3.2.6  Other  - - - - - - 
B. CUSTODY AND PLEDGED ITEMS (IV+V+VI)  92,024,392 21,927,529 113,951,921 72,118,825 17,672,666 89,791,491 
IV.  ITEMS HELD IN CUSTODY  3,080,227 883,284 3,963,511 3,119,072 1,171,263 4,290,335 
4.1.  Assets under management  1,014,534 130,064 1,144,598 1,070,033 132,463 1,202,496 
4.2.  Investment securities held in custody  722,384 471,581 1,193,965 803,002 659,386 1,462,388 
4.3.  Checks received for collection  999,537 172,447 1,171,984 997,200 156,295 1,153,495 
4.4.  Commercial notes received for collection  343,769 100,390 444,159 248,824 216,750 465,574 
4.5.  Other assets received for collection  - - - - - - 
4.6.  Assets received for public offering  - - - - - - 
4.7.  Other items under custody  - 8,802 8,802 10 6,369 6,379 
4.8.  Custodians  3 - 3 3 - 3 
V.  PLEDGED ITEMS  88,944,165 21,044,245 109,988,410 68,999,753 16,501,403 85,501,156 
5.1.  Marketable securities  340,489 380,744 721,233 282,255 189,201 471,456 
5.2.  Guarantee notes  99,211 59,196 158,407 88,338 55,700 144,038 
5.3.  Commodity  28,968 - 28,968 20,737 - 20,737 
5.4.  Warranty  - - - - - - 
5.5.  Properties  34,833,664 7,669,994 42,503,658 30,516,561 6,003,909 36,520,470 
5.6.  Other pledged items  53,641,833 12,934,311 66,576,144 38,091,862 10,252,593 48,344,455 
5.7.  Pledged items-depository  - - - - - - 
VI. ACCEPTED INDEPENDENT GUARANTEES AND WARRANTIES  - - - - - - 
 TOTAL OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS (A+B)  146,526,739 69,998,046 216,524,785 112,750,195 50,584,621 163,334,816 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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III. INCOME STATEMENT 

                                
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

 

   Audited 
01.01-31.12.2011 

Audited 
01.01-31.12.2010 

  Section 5 
Part IV 

  

     
I. INTEREST INCOME (1) 4,534,312 3,792,561 
1.1 Interest on loans  4,072,479 3,336,163 
1.2 Interest received from reserve deposits  - - 
1.3 Interest received from banks  8,307 36,095 
1.4 Interest received from money market placements  10,229 8,914 
1.5 Interest received from marketable securities portfolio  442,432 410,519 
1.5.1 Held-for-trading financial assets  4,386 4,068 
1.5.2 Financial assets at fair value through profit and loss  608 11,794 
1.5.3 Available-for-sale financial assets  437,438 394,657 
1.5.4 Investments held-to-maturity  - - 
1.6 Finance lease income  - - 
1.7 Other interest income  865 870 
II. INTEREST EXPENSE (2) 2,309,462 1,538,137 
2.1 Interest on deposits  2,012,757 1,350,286 
2.2 Interest on funds borrowed  141,188 136,317 
2.3 Interest on money market borrowings  113,459 51,250 
2.4 Interest on securities issued  36,338 - 
2.5 Other interest expense  5,720 284 
III. NET INTEREST INCOME (I - II)  2,224,850 2,254,424 
IV. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME   801,279 593,616 
4.1 Fees and commissions received  893,958 662,442 
4.1.1 Non-cash loans  43,455 41,827 
4.1.2 Other  850,503 620,615 
4.2 Fees and commissions paid  92,679 68,826 
4.2.1 Non-cash loans  494 580 
4.2.2 Other  92,185 68,246 
V. DIVIDEND INCOME (3) 8,315 40,368 
VI. NET TRADING INCOME (4) (212,201) (264,304) 
6.1 Securities trading gains/ (losses)   89,527 378,535 
6.2 Gains / (losses) from financial derivative transactions   (259,786) (677,328) 
6.2 Foreign exchange gains/ (losses)   (41,942) 34,489 
VII. OTHER OPERATING INCOME (5) 177,757 145,949 
VIII. NET OPERATING INCOME (III+IV+V+VI+VII)  3,000,000 2,770,053 
IX. PROVISION FOR LOAN LOSSES AND OTHER RECEIVABLES (-) (6) 305,996 260,469 
X. OTHER OPERATING EXPENSES (-) (7) 1,573,904 1,375,855 
XI. NET OPERATING INCOME/(LOSS) (VIII-IX-X)  1,120,100 1,133,729 
XII. AMOUNT IN EXCESS RECORDED AS GAIN AFTER MERGER   -  - 
XIII. GAIN / (LOSS) ON EQUITY METHOD   -  - 
XIV. GAIN / (LOSS) ON NET MONETARY POSITION   -  - 
XV. PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XI+…+XIV) (8) 1,120,100 1,133,729 
XVI. TAX  CHARGE  FOR  CONTINUED  OPERATIONS  (±) (9) (271,988) (219,055) 
16.1 Current income tax charge  (228,060) (237,352) 
16.2 Deferred tax charge / benefit  (43,928) 18,297 
XVII. NET  PROFIT/(LOSS)  FROM  CONTINUED  OPERATIONS  (XV±XVI) (10) 848,112 914,674 
XVIII. INCOME ON DISCONTINUED OPERATIONS  - - 
18.1 Income on assets held for sale  - - 
18.2 Income on sale of associates, subsidiaries and entities under common control   - - 
18.3 Income on other discontinued operations  - - 
XIX. LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (-)  - - 
19.1 Loss from assets held for sale  - - 
19.2 Loss on sale of associates, subsidiaries and entities under common control  - - 
19.3 Loss from other discontinued operations  - - 
XX. PROFIT / (LOSS) ON DISCONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XVIII-XIX) (8) - - 
XXI. TAX CHARGE FOR DISCONTINUED OPERATIONS  (±) (9) - - 
21.1 Current income tax charge  - - 
21.2 Deferred tax charge / benefit  - - 
XXII. NET  PROFIT/LOSS  FROM  DISCONTINUED  OPERATIONS  (XX±XXI) (10) - - 
XXIII. NET PROFIT/LOSS (XVII+XXII) (11) 848,112 914,674 
23.1 Group’s  profit/loss  848,112 914,674 
23.2 Minority shares  - - 
 Earnings per share  0.03514 0.03793 
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I. BALANCE SHEET – ASSETS 
   Audited Audited 
   31.12.2010 31.12.2009 

  Section 5 
Part I 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

         
 I.  CASH AND BALANCES WITH THE CENTRAL BANK (1) 1,146,431 1,247,952 2,394,383 1,012,861 779,520 1,792,381 
 II.  FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND 

LOSS (Net)  (2) 1,303,876 153,948 1,457,824 2,030,662 53,237 2,083,899 
 2.1  Financial assets held for trading  252,271 153,948 406,219 380,081 53,237 433,318 
 2.1.1  Public sector debt securities   9,776 4,163 13,939 9,839 925 10,764 
 2.1.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.1.3  Assets on trading derivatives  242,495 149,785 392,280 370,242 52,312 422,554 
 2.1.4  Other securities   - - - - - - 
 2.2  Financial assets at fair value through profit and loss  1,051,605 - 1,051,605 1,650,581 - 1,650,581 
 2.2.1  Public sector debt securities  74,654 - 74,654 78,452 - 78,452 
 2.2.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.2.3  Loans   976,951 - 976,951 1,572,129 - 1,572,129 
 2.2.4  Other securities   - - - - - - 
 III.  BANKS  (3) 7,255 184,248 191,503 10,005 1,147,028 1,157,033 
 IV.  MONEY MARKET PLACEMENTS  - - - - - - 
 4.1  Interbank money market placements  - - - - - - 
 4.2  Istanbul Stock Exchange money market placements  - - - - - - 
 4.3  Receivables from reverse repurchase agreements  - - - - - - 
 V.  INVESTMENT SECURITIES AVAILABLE-FOR-SALE (Net)   (4) 6,548,167 867,655 7,415,822 4,953,215 592,540 5,545,755 
 5.1  Equity securities  - - - - - - 
 5.2  Public sector debt securities   6,427,633 602,273 7,029,906 4,873,092 338,804 5,211,896 
 5.3  Other securities    120,534 265,382 385,916 80,123 253,736 333,859 
 VI.  LOANS AND RECEIVABLES (5) 22,416,755 2,442,390 24,859,145 15,504,071 2,042,351 17,546,422 
 6.1  Loans and receivables  22,184,432 2,442,390 24,626,822 15,398,109 2,042,351 17,440,460 
 6.1.1 Loans to risk group of the Bank  36,477 36,831 73,308 5,874 30,632 36,506 
 6.1.2. Public sector debt securities  - - - - - - 
 6.1.3. Other  22,147,955 2,405,559 24,553,514 15,392,235 2,011,719 17,403,954 
 6.2  Non-performing loans  1,757,762 - 1,757,762 1,454,726 - 1,454,726 
 6.3  Specific provisions (-)   1,525,439 - 1,525,439 1,348,764 - 1,348,764 
 VII.  FACTORING RECEIVABLES   - - - - - - 
 VIII.  INVESTMENT SECURITIES HELD TO MATURITY (Net) (6) - - - - - - 
 8.1  Public sector debt securities  - - - - - - 
 8.2  Other securities  - - - - - - 
 IX.  INVESTMENT IN ASSOCIATES (Net)   (7) 5,769 - 5,769 6,016 - 6,016 
 9.1  Equity method associates  - - - - - - 
 9.2  Unconsolidated  5,769 - 5,769 6,016 - 6,016 
 9.2.1  Financial Investments  - - - - - - 
 9.2.2  Non-financial Investments  5,769 - 5,769 6,016 - 6,016 
 X.  INVESTMENT IN SUBSIDIARIES  (Net)  (8) 377,044 - 377,044 237,574 - 237,574 
 10.1  Unconsolidated financial investments  362,058 - 362,058 222,588 - 222,588 
 10.2  Unconsolidated non-financial investments  14,986 - 14,986 14,986 - 14,986 
 XI.  ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (JOINT VENTURES) 

(Net)   (9) 2,800 - 2,800 800 - 800 
 11.1  Equity method entities under common control  - - - - - - 
 11.2  Unconsolidated   2,800 - 2,800 800 - 800 
 11.2.1  Financial investments  - - - - - - 
 11.2.2  Non-financial Investments  2,800 - 2,800 800 - 800 
 XII.  LEASE RECEIVABLES (Net) (10) - - - - - - 
 12.1  Financial lease receivables  - - - - - - 
 12.2  Operational lease receivables  - - - - - - 
 12.3  Others  - - - - - - 
 12.4  Unearned income (-)  - - - - - - 
 XIII.  DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS HEDGING PURPOSES (11) 28,648 - 28,648 - 2,417 2,417 
 13.1  Fair value hedge  28,648 - 28,648 - 2,417 2,417 
 13.2  Cash flow hedge  - - - - - - 
 13.3  Hedging of a net investment in foreign subsidiaries  - - - - - - 
 XIV.  TANGIBLE ASSETS (Net)   (12) 362,201 39 362,240 373,488 19 373,507 
 XV.  INTANGIBLE ASSETS (Net)  (13) 98,571 - 98,571 62,404 - 62,404 
 15.1  Goodwill   - - - - - - 
 15.2  Others   98,571 - 98,571 62,404 - 62,404 
 XVI.  INVESTMENT PROPERTIES (Net)   (14) - - - - - - 
 XVII.  TAX ASSETS   (15) - - - 50,499 - 50,499 
 17.1  Current tax assets   - - - 50,499 - 50,499 
 17.2  Deferred tax assets  - - - - - - 
 XVIII.  ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS 

(Net) (16) - - - - - - 
 18.1   Held for sale  - - - - - - 
 18.2   Discontinued operations  - - - - - - 
 XIX.  OTHER ASSETS     (17) 428,806 464,648 893,454 369,666 89,257 458,923 

            
 TOTAL ASSETS   32,726,323 5,360,880 38,087,203 24,611,261 4,706,369 29,317,630 

                                                                                  
 

                         The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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I.        BALANCE SHEET – LIABILITIES AND EQUITY 

 
   Audited Audited 
   31.12.2010 31.12.2009 
  Section 5 

Part II 
 

TL 
 

FC 
 

Total 
 

TL 
 

FC 
 

Total 
         
 I.  DEPOSITS     (1)  18,286,960 6,143,717 24,430,677 13,008,433 7,259,129 20,267,562 
 1.1  Deposits from risk group of the Bank  381,915 166,102 548,017 282,756 1,241,032 1,523,788 
 1.2  Other  17,905,045 5,977,615 23,882,660 12,725,677 6,018,097 18,743,774 
 II.  DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR 

TRADING  (2)  333,765 140,499 474,264 229,234 37,321 266,555 
 III.  FUNDS BORROWED  (3)  370,877 3,120,048 3,490,925 349,207 1,700,158 2,049,365 
 IV.  MONEY MARKET BORROWINGS  814,118 309,882 1,124,000 19,126 - 19,126 
 4.1  Interbank money markets takings   - - - - - - 
 4.2  Istanbul Stock Exchange money markets takings   - - - - - - 
 4.3  Funds provided under repurchase agreements (4)  814,118 309,882 1,124,000 19,126 - 19,126 
 V.  SECURITIES ISSUED (Net)     - - - - - - 
 5.1  Bills   - - - - - - 
 5.2  Asset backed securities   - - - - - - 
 5.3  Bonds   - - - - - - 
 VI.  FUNDS    - - - - - - 
 6.1  Borrower funds  - - - - - - 
 6.2  Other  - - - - - - 
 VII.  SUNDRY CREDITORS      849,103 36,356 885,459 565,228 160,385 725,613 
 VIII.  OTHER LIABILITIES  (5)   466,524 11,297 477,821 313,380 3,226 316,606 
 IX.  FACTORING PAYABLES   - - - - - - 
 X.  LEASE PAYABLES (Net) (6)  - 23 23 - 4,738 4,738 
 10.1  Financial lease payables   - 253 253 - 5,251 5,251 
 10.2  Operational lease payables   - - - - - - 
 10.3  Others    - - - - - - 
 10.4  Deferred financial lease expenses ( - )   - 230 230 - 513 513 
 XI.   DERIVATIVE  FINANCIAL LIABILITIES FOR HEDGING 

PURPOSES (7)  319,785 7,000 326,785 - 2,693 2,693 
 11.1  Fair value hedge   250,240 7,000 257,240 - 2,693 2,693 
 11.2  Cash flow hedge   69,545 - 69,545 - - - 
 11.3  Hedge of net investments in foreign subsidiaries    - - - - - - 
 XII.   PROVISIONS (8)  485,904 31,215 517,119 449,162 32,704 481,866 
 12.1  General provisions   234,593 31,215 265,808 166,747 32,704 199,451 
 12.2  Restructuring provisions   - - - - - - 
 12.3  Reserve for employee benefits   72,224 - 72,224 63,701 - 63,701 
 12.4  Insurance technical provisions (Net)   - - - - - - 
 12.5  Other provisions   179,087 - 179,087 218,714 - 218,714 
 XIII.  TAX LIABILITY (9)  141,256 - 141,256 83,168 - 83,168 
 13.1  Current tax liability   65,583 - 65,583 - - - 
 13.2  Deferred tax liability   75,673 - 75,673 83,168 - 83,168 
 XIV.  PAYABLES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND 

DISCONTINUED OPERATIONS (NET) (10)  - - - - - - 
 14.1  Held for sale  - - - - - - 
 14.2  Discontinued operations  - - - - - - 
 XV.   SUBORDINATED LOANS  (11)   - 1,010,383 1,010,383 - 1,473,260 1,473,260 
 XVI.  SHAREHOLDERS' EQUITY   5,198,286 10,205 5,208,491 3,586,123 40,955 3,627,078 
 16.1  Paid-in capital (12)  2,205,000 - 2,205,000 1,575,000 - 1,575,000 
 16.2  Capital reserves   234,273 10,205 244,478 83,927 40,955 124,882 
 16.2.1  Share premium (13)  665 - 665 - - - 
 16.2.2  Share cancellation profits   - - - - - - 
 16.2.3  Securities value increase fund (14)  252,095 10,205 262,300 83,927 40,955 124,882
 16.2.4  Revaluation fund on tangible assets   - - - - - - 
 16.2.5  Revaluation fund on intangible assets   - - - - - - 
 16.2.6  Investment property revaluation differences  - - - - - - 
 16.2.7  Bonus shares obtained from associates, subsidiaries and entities under 

common  control (joint ventures)  2,689 - 2,689 - - - 
 16.2.8  Hedging funds (effective portion)   (21,176) - (21,176) - - - 
 16.2.9  Accumulated valuation differences from assets held for sale and 

discontinued operations   - - - - - - 
 16.2.10  Other capital reserves   - - - - - - 
 16.3  Profit reserves   1,844,339 - 1,844,339 1,277,082 - 1,277,082 
 16.3.1  Legal reserves   182,424 - 182,424 149,918 - 149,918 
 16.3.2  Status reserves   - - - - - - 
 16.3.3  Extraordinary reserves   1,661,915 - 1,661,915 1,127,164 - 1,127,164 
 16.3.4  Other profit reserves   - - - - - - 
 16.4  Profit or loss   914,674 - 914,674 650,114 - 650,114 
 16.4.1  Prior years’ income/ (losses)   - - - - - - 
 16.4.2  Current year income/ (loss)   914,674 - 914,674 650,114 - 650,114 
 16.5  Minority shares   - - - - - - 
         
 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  27,266,578 10,820,625 38,087,203 18,603,061 10,714,569 29,317,630 

   
 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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II.       STATEMENT OF OFF BALANCE COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
  

 
   

Audited 
31.12.2010 

 
Audited 

31.12.2009 

   
 

Section 5 
Part III 

 
TL 

 
FC 

 
TOTAL 

 
TL 

 
FC 

 
TOTAL 

A. 
 

OFF BALANCE SHEET CONTINGENCIES AND 
COMMITMENTS (I+II+III) 

 
40,631,370 32,911,955 73,543,325 26,773,041 19,977,056 46,750,097 

I.  GUARANTEES (1), (2), (3),(4) 2,970,060 3,065,622 6,035,682 2,239,078 2,951,914 5,190,992 
1.1.  Letters of guarantee  2,967,436 1,587,549 4,554,985 2,239,000 1,706,226 3,945,226 
1.1.1.  Guarantees subject to State Tender Law   181,832 14,443 196,275 94,304 16,130 110,434 
1.1.2.  Guarantees given for foreign trade operations  2,292,413 1,573,106 3,865,519 1,756,064 1,690,096 3,446,160 
1.1.3.  Other letters of guarantee  493,191 - 493,191 388,632 - 388,632 
1.2.  Bank loans   2,483 719,055 721,538 - 664,139 664,139 
1.2.1.  Import letter of acceptance  2,483 719,055 721,538 - 664,139 664,139 
1.2.2.  Other bank acceptances  - - - - - - 
1.3.  Letters of credit  141 722,709 722,850 78 539,845 539,923 
1.3.1.  Documentary letters of credit  141 697,409 697,550 78 496,789 496,867 
1.3.2.  Other letters of credit  - 25,300 25,300 - 43,056 43,056 
1.4.  Prefinancing given as guarantee  - - - - - - 
1.5.  Endorsements  - - - - - - 
1.5.1.  Endorsements to the Central Bank of Turkey  - - - - - - 
1.5.2.  Other endorsements  - - - - - - 
1.6.  Securities issue purchase guarantees  - - - - - - 
1.7.  Factoring guarantees  - - - - - - 
1.8.  Other guarantees  - 36,309 36,309 - 41,704 41,704 
1.9.  Other collaterals  - - - - - - 
II.  COMMITMENTS  14,538,605 510,390 15,048,995 10,712,786 1,100,436 11,813,222 
2.1.  Irrevocable commitments  14,538,605 510,390 15,048,995 10,712,786 1,100,436 11,813,222 
2.1.1.  Forward asset purchase commitments  193,664 504,197 697,861 435,640 1,082,526 1,518,166 
2.1.2.  Forward deposit purchase and sales commitments  - - - - - - 
2.1.3.  Share capital commitment to associates and subsidiaries  5,187 - 5,187 2,250 - 2,250 
2.1.4.  Loan granting commitments  1,876,601 - 1,876,601 1,726,856 - 1,726,856 
2.1.5.  Securities underwriting commitments  - - - - - - 
2.1.6.  Commitments for reserve deposit requirements  - - - - - - 
2.1.7.  Payment commitment for checks  673,661 - 673,661 556,793 - 556,793 
2.1.8.  Tax and fund liabilities from export commitments  5,141 - 5,141 5,297 - 5,297 
2.1.9.  Commitments for credit card expenditure limits  11,705,737 - 11,705,737 7,764,698 - 7,764,698 
 2.1.10 Commitments for promotions related with credit cards and banking 

activities  25,298 - 25,298 21,074 - 21,074 
 2.1.11.  Receivables from short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.12.  Payables for short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.13.  Other irrevocable commitments  53,316 6,193 59,509 200,178 17,910 218,088 
 2.2.  Revocable commitments  - - - - - - 
 2.2.1.  Revocable loan granting commitments  - - - - - - 
 2.2.2.  Other revocable commitments  - - - - - - 
III.  DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (5) 23,122,705 29,335,943 52,458,648 13,821,177 15,924,706 29,745,883 
3.1  Derivative financial instruments for hedging purposes  6,138,670 4,126,450 10,265,120 - 144,480 144,480 
3.1.1  Fair value hedge  4,828,794 4,126,450 8,955,244 - 144,480 144,480 
3.1.2  Cash flow hedge  1,309,876 - 1,309,876 - - - 
3.1.3  Hedge of net investment in foreign operations  - - - - - - 
3.2  Held for trading transactions  16,984,035 25,209,493 42,193,528 13,821,177 15,780,226 29,601,403 
3.2.1  Forward foreign currency buy/sell transactions  693,384 1,139,058 1,832,442 331,042 500,375 831,417 
3.2.1.1  Forward foreign currency transactions-buy  321,497 590,854 912,351 126,393 287,420 413,813 
3.2.1.2  Forward foreign currency transactions-sell  371,887 548,204 920,091 204,649 212,955 417,604 
3.2.2  Swap transactions related to foreign currency. and interest rates  10,455,312 16,027,137 26,482,449 10,755,114 11,144,917 21,900,031 
3.2.2.1  Foreign currency swap-buy  4,216,018 5,773,181 9,989,199 2,281,147 7,281,113 9,562,260 
3.2.2.2  Foreign currency swap-sell  4,204,144 5,854,110 10,058,254 7,648,449 2,607,602 10,256,051 
3.2.2.3  Interest rate swaps-buy  1,017,575 2,130,353 3,147,928 412,759 628,101 1,040,860 
3.2.2.4  Interest rate swaps-sell  1,017,575 2,269,493 3,287,068 412,759 628,101 1,040,860 
3.2.3  Foreign currency, interest rate and securities options  5,828,545 7,649,636 13,478,181 2,735,021 3,825,276 6,560,297 
3.2.3.1  Foreign currency options-buy  2,977,137 3,765,395 6,742,532 1,307,931 1,811,640 3,119,571 
3.2.3.2  Foreign currency options-sell  2,835,408 3,884,241 6,719,649 1,413,806 1,712,496 3,126,302 
3.2.3.3  Interest rate options-buy  - - - - 150,570 150,570 
3.2.3.4  Interest rate options-sell  - - - - 150,570 150,570 
3.2.3.5  Securities options-buy  8,000 - 8,000 6,642 - 6,642 
3.2.3.6  Securities options-sell  8,000 - 8,000 6,642 - 6,642 
3.2.4  Foreign currency futures  6,794 368,280 375,074 - 274,612 274,612 
3.2.4.1  Foreign currency futures-buy  3,397 184,140 187,537 - 137,306 137,306 
3.2.4.2  Foreign currency futures-sell  3,397 184,140 187,537 - 137,306 137,306 
3.2.5  Interest rate futures  - 25,382 25,382 - 35,046 35,046 
3.2.5.1  Interest rate futures-buy  - 12,691 12,691 - 17,523 17,523 
3.2.5.2  Interest rate futures-sell  - 12,691 12,691 - 17,523 17,523 
3.2.6  Other  - - - - - - 
B. CUSTODY AND PLEDGED ITEMS (IV+V+VI)  71,048,792 17,540,203 88,588,995 55,581,802 20,132,808 75,714,610 
IV.  ITEMS HELD IN CUSTODY  2,049,039 1,038,800 3,087,839 2,889,919 1,084,443 3,974,362 
4.1.  Assets under management  - - - - - - 
4.2.  Investment securities held in custody  803,002 659,386 1,462,388 1,980,007 853,205 2,833,212 
4.3.  Checks received for collection  997,200 156,295 1,153,495 691,184 105,815 796,999 
4.4.  Commercial notes received for collection  248,824 216,750 465,574 217,205 119,220 336,425 
4.5.  Other assets received for collection  - - - - - - 
4.6.  Assets received for public offering  - - - - - - 
4.7.  Other items under custody  10 6,369 6,379 1,520 6,203 7,723 
4.8.  Custodians  3 - 3 3 - 3 
V.  PLEDGED ITEMS  68,999,753 16,501,403 85,501,156 52,691,883 19,048,365 71,740,248 
5.1.  Marketable securities  282,255 189,201 471,456 246,832 212,766 459,598 
5.2.  Guarantee notes  88,338 55,700 144,038 94,036 59,206 153,242 
5.3.  Commodity  20,737 - 20,737 19,864 - 19,864 
5.4.  Warranty  - - - - - - 
5.5.  Properties  30,516,561 6,003,909 36,520,470 23,328,456 8,493,260 31,821,716 
5.6.  Other pledged items  38,091,862 10,252,593 48,344,455 29,002,695 10,283,133 39,285,828 
5.7.  Pledged items-depository  - - - - - - 
VI. 
  

ACCEPTED INDEPENDENT GUARANTEES AND 
WARRANTIES  - - - - - - 

 
TOTAL OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS (A+B)  111,680,162 50,452,158 162,132,320 82,354,843 40,109,864 122,464,707 

                                               The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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III. INCOME STATEMENT 
 

 
 
 
 
                                         The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
 

   Audited 
01.01-31.12.2010 

Audited 
01.01-31.12.2009 

  Section 5 
Part IV 

  

     
I. INTEREST INCOME (1) 3,792,561 3,895,997 
1.1 Interest on loans  3,336,163 3,265,317 
1.2 Interest received from reserve deposits  - - 
1.3 Interest received from banks  36,095 54,229 
1.4 Interest received from money market placements  8,914 3,694 
1.5 Interest received from marketable securities portfolio  410,519 570,932 
1.5.1 Held-for-trading financial assets  4,068 7,257 
1.5.2 Financial assets at fair value through profit and loss  11,794 18,110 
1.5.3 Available-for-sale financial assets  394,657 442,861 
1.5.4 Investments held-to-maturity  - 102,704 
1.6 Finance lease income  - - 
1.7 Other interest income  870 1,825 
II. INTEREST EXPENSE (2) 1,538,137 1,635,378 
2.1 Interest on deposits  1,350,286 1,339,296 
2.2 Interest on funds borrowed  136,317 213,069 
2.3 Interest on money market borrowings  51,250 81,637 
2.4 Interest on securities issued  - - 
2.5 Other interest expense  284 1,376 
III. NET INTEREST INCOME  (I - II)  2,254,424 2,260,619 
IV. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME   593,616 553,211 
4.1 Fees and commissions received  662,442 619,273 
4.1.1 Non-cash loans  41,827 48,963 
4.1.2 Other  620,615 570,310 
4.2 Fees and commissions paid  68,826 66,062 
4.2.1 Non-cash loans  580 205 
4.2.2 Other  68,246 65,857 
V. DIVIDEND INCOME (3) 40,368 6,436 
VI. NET TRADING INCOME (4) (264,304) (376,271) 
6.1 Securities trading gains/ (losses)   378,535 326,237 
6.2 Gains / (losses) from financial derivative transactions   (677,328) (760,708) 
6.2 Foreign exchange gains/ (losses)   34,489 58,200 
VII. OTHER OPERATING INCOME (5) 145,949 106,468 
VIII. NET OPERATING INCOME (III+IV+V+VI+VII)  2,770,053 2,550,463 
IX. PROVISION FOR LOAN LOSSES AND OTHER RECEIVABLES (-) (6) 260,469 797,269 
X. OTHER OPERATING EXPENSES (-) (7) 1,375,855 1,162,458 
XI. NET OPERATING INCOME/(LOSS) (VIII-IX-X)  1,133,729 590,736 
XII. AMOUNT IN EXCESS RECORDED AS GAIN AFTER MERGER    -  - 
XIII. GAIN / (LOSS) ON EQUITY METHOD   -  - 
XIV. GAIN / (LOSS) ON NET MONETARY POSITION   -  - 
XV. PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XI+…+XIV) (8) 1,133,729 590,736 
XVI. TAX CHARGE FOR CONTINUED OPERATIONS (±) (9) (219,055) (127,857) 
16.1 Current income tax charge  (237,352) (103,778) 
16.2 Deferred tax charge / benefit  18,297 (24,079) 
XVII. NET PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS (XV±XVI) (10) 914,674 462,879 
XVIII. INCOME ON DISCONTINUED OPERATIONS  - 197,090 
18.1 Income on assets held for sale  -  - 
18.2 Income on sale of associates, subsidiaries and entities under common control   - 197,090 
18.3 Income on other discontinued operations  -  - 
XIX. LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (-)  -  - 
19.1 Loss from assets held for sale  -  - 
19.2 Loss on sale of associates, subsidiaries and entities under common control  -  - 
19.3 Loss from other discontinued operations  -  - 
XX. PROFIT / (LOSS) ON DISCONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XVIII-XIX) (8) - 197,090 
XXI. TAX CHARGE FOR DISCONTINUED OPERATIONS (±) (9) - (9,855) 
21.1 Current income tax charge  - (9,855) 
21.2 Deferred tax charge / benefit  - - 
XXII. NET PROFIT/LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (XX±XXI) (10) - 187,235 
XXIII. NET PROFIT/LOSS (XVII+XXII) (11) 914,674 650,114 
23.1 Group’s profit/loss  914,674 650,114 
23.2 Minority shares  - - 
 Earnings per share  0.05429 0.03921 
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I. BALANCE SHEET – ASSETS 
   Audited Audited 
   31.12.2009 31.12.2008 

  Section 5 
Part I 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

         
 I.  CASH AND BALANCES WITH THE CENTRAL BANK (1) 1,012,861 779,520 1,792,381 712,336 862,251 1,574,587 
 II.  FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND 

LOSS (Net)  (2) 2,030,662 53,237 2,083,899 3,013,717 119,366 3,133,083 
 2.1  Financial assets held for trading  380,081 53,237 433,318 531,349 119,366 650,715 
 2.1.1  Public sector debt securities   9,839 925 10,764 2,163 15,687 17,850 
 2.1.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.1.3  Assets on trading derivatives  370,242 52,312 422,554 529,186 103,679 632,865 
 2.1.4  Other securities   - - - - - - 
 2.2  Financial assets at fair value through profit and loss  1,650,581 - 1,650,581 2,482,368 - 2,482,368 
 2.2.1  Public sector debt securities  78,452 - 78,452 228,488 - 228,488 
 2.2.2  Equity securities  - - - - - - 
 2.2.3  Loans   1,572,129 - 1,572,129 2,253,880 - 2,253,880 
 2.2.4  Other securities   - - - - - - 
 III.  BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS (3) 10,005 1,147,028 1,157,033 6,307 379,207 385,514 
 IV.  INTERBANK MONEY MARKETS  - - - - - - 
 4.1  Interbank money market placements  - - - - - - 
 4.2  Istanbul Stock Exchange money market placements  - - - - - - 
 4.3  Receivables from reverse repurchase agreements  - - - - - - 
 V.  INVESTMENT SECURITIES AVAILABLE-FOR-SALE (Net)   (4) 4,953,215 592,540 5,545,755 1,313,901 401,364 1,715,265 
 5.1  Share certificates   - - - - - - 
 5.2  Public sector debt securities   4,873,092 338,804 5,211,896 1,146,945 295,161 1,442,106 
 5.3  Other securities    80,123 253,736 333,859 166,956 106,203 273,159 
 VI.  LOANS AND RECEIVABLES (5) 15,504,071 2,042,351 17,546,422 12,519,580 3,104,585 15,624,165 
 6.1  Loans and receivables  15,398,109 2,042,351 17,440,460 12,519,580 3,104,585 15,624,165 
 6.1.1 Loans to risk group of the Bank  5,874 30,632 36,506 10,005 30,350 40,355 
 6.1.2. Public sector debt securities  - - - - - - 
 6.1.3. Other  15,392,235 2,011,719 17,403,954 12,509,575 3,074,235 15,583,810 
 6.2  Non-performing loans  1,454,726 - 1,454,726 660,288 - 660,288 
 6.3  Specific provisions (-)   1,348,764 - 1,348,764 660,288 - 660,288 
 VII.  FACTORING RECEIVABLES   - - - - - - 
 VIII.  INVESTMENT SECURITIES HELD TO MATURITY (Net) (6) - - - 2,669,056 - 2,669,056 
 8.1  Public sector debt securities  - - - 2,669,056 - 2,669,056 
 8.2  Other securities  - - - - - - 
 IX.  INVESTMENT IN ASSOCIATES (Net)   (7) 6,016 - 6,016 4,016 - 4,016 
 9.1  Equity method associates  - - - - - - 
 9.2  Unconsolidated  6,016 - 6,016 4,016 - 4,016 
 9.2.1  Financial Investments  - - - - - - 
 9.2.2  Non-financial Investments  6,016 - 6,016 4,016 - 4,016 
 X.  INVESTMENT IN SUBSIDIARIES  (Net)  (8) 237,574 - 237,574 155,214 201,928 357,142 
 10.1  Unconsolidated financial investments  222,588 - 222,588 148,228 201,928 350,156 
 10.2  Unconsolidated non-financial investments  14,986 - 14,986 6,986 - 6,986 
 XI.  ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (JOINT VENTURES) 

(Net)   (9) 800 - 800 - - - 
 11.1  Equity method entities under common control  - - - - - - 
 11.2  Unconsolidated   800 - 800 - - - 
 11.2.1  Financial investments  - - - - - - 
 11.2.2  Non-financial Investments  800 - 800 - - - 
 XII.  LEASE RECEIVABLES (Net) (10) - - - - - - 
 12.1  Financial lease receivables  - - - - - - 
 12.2  Operational lease receivables  - - - - - - 
 12.3  Others  - - - - - - 
 12.4  Unearned income (-)  - - - - - - 
 XIII.  DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS HEDGING PURPOSES  (11) - 2,417 2,417 11,707 - 11,707 
 13.1  Fair value hedge  - 2,417 2,417 11,707 - 11,707 
 13.2  Cash flow hedge  - - - - - - 
 13.3  Hedging of a net investment in foreign subsidiaries  - - - - - - 
 XIV.  TANGIBLE ASSETS (Net)   (12) 373,488 19 373,507 366,624 18 366,642 
 XV.  INTANGIBLE ASSETS (Net)  (13) 62,404 - 62,404 43,338 - 43,338 
 15.1  Goodwill   - - - - - - 
 15.2  Others   62,404 - 62,404 43,338  43,338 
 XVI.  INVESTMENT PROPERTIES (Net)   (14) - - - - - - 
 XVII.  TAX ASSETS   (15) 50,499 - 50,499 27,160 - 27,160 
 17.1  Current tax assets   50,499 - 50,499 27,160 - 27,160 
 17.2  Deferred tax assets  - - - - - - 
 XVIII.  ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS 

(Net) (16) - - - - - - 
 18.1   Held for sale  - - - - - - 
 18.2   Discontinued operations  - - - - - - 
 XIX.  OTHER ASSETS     (17) 369,666 89,257 458,923 342,976 318,327 661,303 

            
 TOTAL ASSETS   24,611,261 4,706,369 29,317,630 21,185,932 5,387,046 26,572,978 

                                                                                  
 
 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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I.        BALANCE SHEET – LIABILITIES AND EQUITY 
 

   Audited Audited 
   31.12.2009 31.12.2008 
   

Section 5 
Part II 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

 
TL 

 
FC 

 
Total 

         
 I.  DEPOSITS     (1)  13,008,433 7,259,129 20,267,562 10,097,640 5,841,427 15,939,067 
 1.1  Deposits from risk group of the Bank  282,756 1,241,032 1,523,788 284,728 457,610 742,338 
 1.2  Other  12,725,677 6,018,097 18,743,774 9,812,912 5,383,817 15,196,729 
 II.  DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR 

TRADING  (2)  229,234 37,321 266,555 188,589 63,860 252,449
 III.  FUNDS BORROWED  (3)  349,207 1,700,158 2,049,365 602,770 3,645,092 4,247,862
 IV.  MONEY MARKET BALANCES  19,126 - 19,126 106,384 235,818 342,202
 4.1  Interbank money markets takings   - - - - 149,920 149,920
 4.2  Istanbul Stock Exchange money markets takings   - - - - - -
 4.3  Funds provided under repurchase agreements (4)  19,126 - 19,126 106,384 85,898 192,282
 V.  SECURITIES ISSUED (Net)     - - - - - -
 5.1  Bills   - - - - - -
 5.2  Asset backed securities   - - - - - -
 5.3  Bonds   - - - - - -
 VI.  FUNDS    - - - - - -
 6.1  Borrower funds  - - - - - -
 6.2  Other  - - - - - -
 VII.  SUNDRY CREDITORS      565,228 160,385 725,613 374,347 355,272 729,619
 VIII.  OTHER LIABILITIES  (5)   313,380 3,226 316,606 336,626 3,903 340,529
 IX.  FACTORING PAYABLES   - - - - - -
 X.  LEASE PAYABLES (Net) (6)  - 4,738 4,738 - 23,529 23,529
 10.1  Financial lease payables   - 5,251 5,251 8 25,284 25,292
 10.2  Operational lease payables   - - - - - -
 10.3  Others    - - - - - -
 10.4  Deferred financial lease expenses ( - )   - 513 513 8 1,755 1,763
 XI.   DERIVATIVE  FINANCIAL LIABILITIES FOR HEDGING 

PURPOSES (7)  - 2,693 2,693 128,802 - 128,802
 11.1  Fair value hedge   - 2,693 2,693 128,802 - 128,802
 11.2  Cash flow hedge   - - - - - -
 11.3  Hedge of net investments in foreign subsidiaries    - - - - - -
 XII.   PROVISIONS (8)  449,162 32,704 481,866 364,828 34,551 399,379
 12.1  General provisions   166,747 32,704 199,451 126,301 34,551 160,852
 12.2  Restructuring provisions   - - - - - -
 12.3  Reserve for employee benefits   63,701 - 63,701 61,773 - 61,773
 12.4  Insurance technical provisions (Net)   - - - - - -
 12.5  Other provisions   218,714 - 218,714 176,754 - 176,754
 XIII.  TAX LIABILITY (9)  83,168 - 83,168 27,334 - 27,334
 13.1  Current tax liability   - - - - - -
 13.2  Deferred tax liability   83,168 - 83,168 27,334 - 27,334
 XIV.  PAYABLES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND 

DISCONTINUED OPERATIONS (NET) (10)  - - - - - -
 14.1  Held for sale  - - - - - -
 14.2  Discontinued operations  - - - - - -
 XV.   SUBORDINATED LOANS  (11)   - 1,473,260 1,473,260 - 1,302,387 1,302,387
 XVI.  SHAREHOLDERS' EQUITY   3,586,123 40,955 3,627,078 2,854,552 (14,733) 2,839,819
 16.1  Paid-in capital (12)  1,575,000 - 1,575,000 1,500,000 - 1,500,000
 16.2  Capital reserves   83,927 40,955 124,882 (24,482) (14,733) (39,215)
 16.2.1  Share premium (13)  - - - - - -
 16.2.2  Share cancellation profits   - - - - - -
 16.2.3  Securities value increase fund (14)  83,927 40,955 124,882 (24,482) (14,733) (39,215)
 16.2.4  Tangible assets revaluation differences   - - - - - -
 16.2.5  Intangible assets revaluation differences   - - - - - -
 16.2.6  Investment property revaluation differences  - - - - - -
 16.2.7  Bonus shares obtained from associates, subsidiaries and entities under 

common  control (joint ventures)  - - - - - -
 16.2.8  Hedging funds (effective portion)   - - - - - -
 16.2.9  Accumulated valuation differences from assets held for sale and 

discontinued operations   - - - - - -
 16.2.10  Other capital reserves   - - - - - -
 16.3  Profit reserves   1,277,082 - 1,277,082 1,016,386 - 1,016,386
 16.3.1  Legal reserves   149,918 - 149,918 129,090 - 129,090
 16.3.2  Status reserves   - - - - - -
 16.3.3  Extraordinary reserves   1,127,164 - 1,127,164 887,296 - 887,296
 16.3.4  Other profit reserves   - - - - - -
 16.4  Profit or loss   650,114 - 650,114 362,648 - 362,648
 16.4.1  Prior years’ income/ (losses)   - - - - - -
 16.4.2  Current year income/ (loss)   650,114 - 650,114 362,648 - 362,648
 16.5  Minority shares   - - - - - - 
      
 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  18,603,061 10,714,569 29,317,630 15,081,872 11,491,106 26,572,978

   
 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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II.       STATEMENT OF OFF BALANCE COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
  

 
   

Audited 
31.12.2009 

 
Audited 

31.12.2008 
   

 
 

Section 5 
Part III  

 
TL 

 
FC 

 
TOTAL 

 
TL 

 
FC 

 
TOTAL 

A. 
 

OFF BALANCE SHEET CONTINGENCIES AND 
COMMITMENTS (I+II+III) 

 
26,773,041 19,977,056 46,750,097 20,173,467 16,405,943 36,579,410 

I.  GUARANTEES (1), (2), (3),(4) 2,239,078 2,951,914 5,190,992 2,183,989 3,291,564 5,475,553 
1.1.  Letters of guarantee  2,239,000 1,706,226 3,945,226 2,182,907 1,855,262 4,038,169 
1.1.1.  Guarantees subject to State Tender Law   94,304 - 94,304 119,143 - 119,143 
1.1.2.  Guarantees given for foreign trade operations  1,756,064 1,706,226 3,462,290 1,712,968 1,855,262 3,568,230 
1.1.3.  Other letters of guarantee  388,632 - 388,632 350,796 - 350,796 
1.2.  Bank loans   - 664,139 664,139 800 1,025,712 1,026,512 
1.2.1.  Import letter of acceptance  - 664,139 664,139 800 1,025,712 1,026,512 
1.2.2.  Other bank acceptances  - - - - - - 
1.3.  Letters of credit  78 539,845 539,923 282 345,789 346,071 
1.3.1.  Documentary letters of credit  78 496,789 496,867 282 273,121 273,403 
1.3.2.  Other letters of credit  - 43,056 43,056 - 72,668 72,668 
1.4.  Prefinancing given as guarantee  - - - - - - 
1.5.  Endorsements  - - - - - - 
1.5.1.  Endorsements to the Central Bank of Turkey  - - - - - - 
1.5.2.  Other endorsements  - - - - - - 
1.6.  Securities issue purchase guarantees  - - - - - - 
1.7.  Factoring guarantees  - - - - - - 
1.8.  Other guarantees  - 41,704 41,704 - 64,801 64,801 
1.9.  Other collaterals  - - - - - - 
II.  COMMITMENTS  10,712,786 1,100,436 11,813,222 7,395,503 516,972 7,912,475 
2.1.  Irrevocable commitments  10,630,439 1,100,436 11,730,875 7,309,259 516,972 7,826,231 
2.1.1.  Forward asset purchase commitments  208,908 550,394 759,302 50,494 255,108 305,602 
2.1.2.  Forward deposit purchase and sales commitments  226,732 532,132 758,864 61,152 244,624 305,776 
2.1.3.  Share capital commitment to associates and subsidiaries  2,250 - 2,250 250 - 250 
2.1.4.  Loan granting commitments  1,726,856 - 1,726,856 776,080 - 776,080 
2.1.5.  Securities underwriting commitments  - - - - - - 
2.1.6.  Commitments for reserve deposit requirements  - - - - - - 
2.1.7.  Payment commitment for checks  556,793 - 556,793 503,621 - 503,621 
2.1.8.  Tax and fund liabilities from export commitments  5,297 - 5,297 - - - 
2.1.9.  Commitments for credit card expenditure limits  7,764,698 - 7,764,698 5,781,982 - 5,781,982 
 2.1.10 Commitments for promotions related with credit cards and banking 

activities  21,074 - 21,074 15,389 - 15,389 
 2.1.11.  Receivables from short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.12.  Payables for short sale commitments  - - - - - - 
 2.1.13.  Other irrevocable commitments  117,831 17,910 135,741 120,291 17,240 137,531 
 2.2.  Revocable commitments  82,347 - 82,347 86,244 - 86,244 
 2.2.1.  Revocable loan granting commitments  82,347 - 82,347 86,244 - 86,244 
 2.2.2.  Other revocable commitments  - - - - - - 
III.  DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (5) 13,821,177 15,924,706 29,745,883 10,593,975 12,597,407 23,191,382 
3.1  Derivative financial instruments for hedging purposes  - 144,480 144,480 3,788,113 3,274,130 7,062,243 
3.1.1  Fair value hedge  - 144,480 144,480 3,788,113 3,274,130 7,062,243 
3.1.2  Cash flow hedge  - - - - - - 
3.1.3  Hedge of net investment in foreign operations  - - - - - - 
3.2  Held for trading transactions  13,821,177 15,780,226 29,601,403 6,805,862 9,323,277 16,129,139 
3.2.1  Forward foreign currency buy/sell transactions  331,042 500,375 831,417 174,460 287,830 462,290 
3.2.1.1  Forward foreign currency transactions-buy  126,393 287,420 413,813 51,081 178,340 229,421 
3.2.1.2  Forward foreign currency transactions-sell  204,649 212,955 417,604 123,379 109,490 232,869 
3.2.2  Swap transactions related to f.c. and interest rates  10,755,114 11,144,917 21,900,031 5,594,566 7,645,960 13,240,526 
3.2.2.1  Foreign currency swap-buy  2,281,147 7,281,113 9,562,260 1,712,442 3,859,338 5,571,780 
3.2.2.2  Foreign currency swap-sell  7,648,449 2,607,602 10,256,051 3,396,686 2,417,068 5,813,754 
3.2.2.3  Interest rate swaps-buy  412,759 628,101 1,040,860 242,719 684,777 927,496 
3.2.2.4  Interest rate swaps-sell  412,759 628,101 1,040,860 242,719 684,777 927,496 
3.2.3  Foreign currency, interest rate and securities options  2,735,021 3,825,276 6,560,297 1,033,790 1,185,535 2,219,325 
3.2.3.1  Foreign currency options-buy  1,307,931 1,811,640 3,119,571 467,609 667,055 1,134,664 
3.2.3.2  Foreign currency options-sell  1,413,806 1,712,496 3,126,302 566,181 518,480 1,084,661 
3.2.3.3  Interest rate options-buy  - 150,570 150,570 - - - 
3.2.3.4  Interest rate options-sell  - 150,570 150,570 - - - 
3.2.3.5  Securities options-buy  6,642 - 6,642 - - - 
3.2.3.6  Securities options-sell  6,642 - 6,642 - - - 
3.2.4  Foreign currency futures  - 274,612 274,612 3,046 203,952 206,998 
3.2.4.1  Foreign currency futures-buy  - 137,306 137,306 1,523 101,976 103,499 
3.2.4.2  Foreign currency futures-sell  - 137,306 137,306 1,523 101,976 103,499 
3.2.5  Interest rate futures  - 35,046 35,046 - - - 
3.2.5.1  Interest rate futures-buy  - 17,523 17,523 - - - 
3.2.5.2  Interest rate futures-sell  - 17,523 17,523 - - - 
3.2.6  Other  - - - - - - 
B. CUSTODY AND PLEDGED ITEMS (IV+V+VI)  30,213,899 10,281,017 40,494,916 25,975,765 14,659,681 40,635,446 
IV.  ITEMS HELD IN CUSTODY  2,889,919 1,084,443 3,974,362 2,837,673 744,557 3,582,230 
4.1.  Assets under management  - - - - - - 
4.2.  Investment securities held in custody  1,980,007 853,205 2,833,212 1,902,161 460,940 2,363,101 
4.3.  Checks received for collection  691,184 105,815 796,999 682,177 152,432 834,609 
4.4.  Commercial notes received for collection  217,205 119,220 336,425 253,132 124,955 378,087 
4.5.  Other assets received for collection  - - - - - - 
4.6.  Assets received for public offering  - - - - - - 
4.7.  Other items under custody  1,520 6,203 7,723 200 6,230 6,430 
4.8.  Custodians  3 - 3 3 - 3 
V.  PLEDGED ITEMS  27,323,980 9,196,574 36,520,554 23,138,092 13,915,124 37,053,216 
5.1.  Marketable securities  246,832 212,766 459,598 558,024 321,824 879,848 
5.2.  Guarantee notes  94,036 59,206 153,242 91,708 71,180 162,888 
5.3.  Commodity  19,864 - 19,864 25,399 - 25,399 
5.4.  Warranty  - - - - - - 
5.5.  Properties  23,328,456 8,493,260 31,821,716 18,649,146 13,084,666 31,733,812 
5.6.  Other pledged items  3,634,792 431,342 4,066,134 3,813,815 437,454 4,251,269 
5.7.  Pledged items-depository  - - - - - - 
VI. 
  

ACCEPTED INDEPENDENT GUARANTEES AND 
WARRANTIES  - - - - - - 

 TOTAL OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS (A+B)  56,986,940 30,258,073 87,245,013 46,149,232 31,065,624 77,214,856 

                           The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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III. INCOME STATEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 

 
 

    
Audited 

    01.01-31.12.2009 

 
Audited 

   01.01-31.12.2008 
  Section 5 

Part IV 
  

     
I. INTEREST INCOME (1) 3,871,791 3,709,241 
1.1 Interest on loans  3,241,111 2,992,616 
1.2 Interest received from reserve deposits  - 7,960 
1.3 Interest received from banks  54,229 115,438 
1.4 Interest received from money market placements  3,694 6,387 
1.5 Interest received from marketable securities portfolio  570,932 585,416 
1.5.1 Held-for-trading financial assets  7,257 14,827 
1.5.2 Financial assets at fair value through profit and loss  18,110 52,293 
1.5.3 Available-for-sale financial assets  442,861 409,076 
1.5.4 Investments held-to-maturity  102,704 109,220 
1.6 Finance lease income  - - 
1.7 Other interest income  1,825 1,424 
II. INTEREST EXPENSE (2) 1,635,378 2,001,853 
2.1 Interest on deposits  1,339,296 1,611,408 
2.2 Interest on funds borrowed  213,069 225,603 
2.3 Interest on money market borrowings  81,637 162,743 
2.4 Interest on securities issued  - - 
2.5 Other interest expense  1,376 2,099 
III. NET INTEREST INCOME  (I - II)  2,236,413 1,707,388 
IV. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME   577,417 575,346 
4.1 Fees and commissions received  643,479 636,651 
4.1.1 Non-cash loans  48,963 53,566 
4.1.2 Other  594,516 583,085 
4.2 Fees and commissions paid  66,062 61,305 
4.2.1 Non-cash loans  205 51 
4.2.2 Other  65,857 61,254 
V. DIVIDEND INCOME (3) 6,436 21,471 
VI. NET TRADING INCOME (4) (376,271) (287,679) 
6.1 Securities trading gains/ (losses)   326,237 33,625 
6.2 Gains / (losses) from financial derivative transactions   (760,708) (317,453) 
6.2 Foreign exchange gains/ (losses)   58,200 (3,851) 
VII. OTHER OPERATING INCOME (5) 106,468 105,909 
VIII. NET OPERATING INCOME (III+IV+V+VI+VII)  2,550,463 2,122,435 
IX. PROVISION FOR LOAN LOSSES AND OTHER RECEIVABLES (-) (6) 797,269 514,152 
X. OTHER OPERATING EXPENSES (-) (7) 1,162,458 1,106,224 
XI. NET OPERATING INCOME/(LOSS) (VIII-IX-X)  590,736 502,059 
XII. AMOUNT IN EXCESS RECORDED AS GAIN AFTER MERGER    -  - 
XIII. GAIN / (LOSS) ON EQUITY METHOD   -  - 
XIV. GAIN / (LOSS) ON NET MONETARY POSITION   -  - 
XV. PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XI+…+XIV) (8) 590,736 502,059 
XVI. TAX PROVISION FOR CONTINUED OPERATIONS (±) (9) (127,857) (139,411) 
16.1 Current income tax charge  (103,778) (80,746) 
16.2 Deferred tax charge / benefit  (24,079) (58,665) 
XVII. NET PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS (XV±XVI) (10) 462,879 362,648 
XVIII. INCOME ON DISCONTINUED OPERATIONS  197,090  - 
18.1 Income on assets held for sale   -  - 
18.2 Income on sale of associates, subsidiaries and entities under common control 

(joint venture)  197,090  - 
18.3 Income on other discontinued operations   -  - 
XIX. LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (-)   -  - 
19.1 Loss from assets held for sale   -  - 
19.2 Loss on sale of associates, subsidiaries and entities under common control   -  - 
19.3 Loss from other discontinued operations   -  - 
XX. PROFIT / (LOSS) ON DISCONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XVIII-XIX) (8) 197,090  - 
XXI. TAX PROVISION FOR DISCONTINUED OPERATIONS (±) (9) (9,855)  - 
21.1 Current income tax charge  (9,855)  - 
21.2 Deferred tax charge  -  - 
XXII. NET PROFIT/LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (XX±XXI) (10) 187,235  
XXIII. NET PROFIT/LOSS (XVII+XXII) (11) 650,114 362,648 
23.1 Group’s profit/loss  650,114 362,648 
23.2 Minority shares  - - 
 Earnings per share  0.04128 0.02303 
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I. BALANCE SHEET – ASSETS 
  Audited Audited 
  31.12.2008 31.12.2007 

  
Note Ref. 

 
YTL 

 
FC 

 
Total 

 
YTL 

 
FC 

 
Total 

     
 I.  CASH AND BALANCES WITH THE CENTRAL BANK (1) 712,336 862,251 1,574,587 274,881 938,045 1,212,926
 II.  
 

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT 
AND LOSS (Net)  (2) 759,837 119,366 879,203 256,730 430 257,160

 2.1  Financial assets held for trading  2,163 15,687 17,850 - - -
 2.1.1  Public sector debt securities   2,163 15,687 17,850 - - -
 2.1.2  Equity securities  - - - - - -
 2.1.3  Other securities   - - - - - -
 2.2  Financial assets at fair value through profit and loss  228,488 - 228,488 233,748 - 233,748
 2.2.1  Public sector debt securities  228,488 - 228,488 233,748 - 233,748
 2.2.2  Equity securities  - - - - - -
 2.2.3  Other securities  - - - - - -
 2.3  Trading derivatives  529,186 103,679 632,865 22,982 430 23,412
 III.  BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS (3) 6,307 379,207 385,514 109,334 571,413 680,747
 IV.  INTERBANK MONEY MARKETS  - - - - - -
 4.1  Interbank money market placements  - - - - - -
 4.2  Istanbul Stock exchange money market placements  - - - - - -
 4.3  Receivables from reverse repurchase agreements  - - - - - -
 V.  INVESTMENT SECURITIES AVAILABLE-FOR-SALE (Net)   (4) 1,313,901 401,364 1,715,265 2,604,383 261,872 2,866,255
 5.1  Share certificates   - - - - - -
 5.2  Public sector debt securities   1,181,072 399,154 1,580,226 2,514,408 261,872 2,776,280
 5.3  Other securities    132,829 2,210 135,039 89,975 - 89,975
 VI.  LOANS  (5) 14,773,460 3,104,585 17,878,045 12,099,784 2,074,630 14,174,414
 6.1  Loans   14,773,460 3,104,585 17,878,045 12,099,784 2,074,630 14,174,414
 6.1.1 Loans to risk group of the bank  10,005 30,350 40,355 11,435 47,939 59,374
 6.1.2 Other  14,763,455 3,074,235 17,837,690 12,088,349 2,026,691 14,115,040
 6.2  Non-performing loans  660,288 - 660,288 399,412 - 399,412
 6.3  Specific provisions (-)   660,288 - 660,288 399,412 - 399,412
 VII.  FACTORING RECEIVABLES   - - - - - -
 VIII.  INVESTMENT SECURITIES HELD TO MATURITY (Net) (6) 2,669,056 - 2,669,056 - - -
 8.1  Public sector debt securities  2,669,056 - 2,669,056 - - -
 8.2  Other securities  - - - - - -
 IX.  INVESTMENT IN ASSOCIATES (Net)   (7) 4,016 - 4,016 4,016 - 4,016
 9.1  Equity method associates  - - - - - -
 9.2  Unconsolidated  4,016 - 4,016 4,016 - 4,016
 9.2.1  Financial Investments  - - - -       - -
 9.2.2  Non-financial Investments  4,016 - 4,016 4,016 - 4,016
 X.  INVESTMENT IN SUBSIDIARIES  (Net)  (8) 155,214 201,928 357,142 198,570 201,928 400,498
 10.1  Unconsolidated financial investments  148,228 201,928 350,156 196,590 201,928 398,518
 10.2  Unconsolidated non-financial investments  6,986 - 6,986 1,980                 - 1,980
 XI.  ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (Net)   (9) - - - - - -
 11.1  Equity method entities under common control  - - - - - -
 11.2  Unconsolidated   - - - - - -
 11.2.1  Financial investments  - - - - - -
 11.2.2  Non-financial Investments  - - - - - -
 XII.  LEASE RECEIVABLES (Net) (10) - - - - - -
 12.1  Financial lease receivables  - - - - - -
 12.2  Operational lease receivables  - - - - - -
 12.3  Others  - - - - - -
 12.4  Unearned income (-)  - - - - - -
 XIII. HEDGING PURPOSE DERIVATIVES (11) 11,707 - 11,707 - - -
 13.1  Fair value hedge  11,707 - 11,707 - - -
 13.2  Cash flow hedge  - - - - - -
 13.3  Hedging of a net investment in foreign subsidiaries  - - - - - -
 XIV.  TANGIBLE ASSETS (Net)   (12) 366,624 18 366,642 326,314 14 326,328
 XV.  INTANGIBLE ASSETS (Net)  (13) 43,338 - 43,338 25,204  - 25,204
 15.1  Goodwill   - - - - - -
 15.2  Others   43,338  43,338 25,204  - 25,204
 XVI.   INVESTMENT PROPERTY (Net)   (14) - - - -                 -  -
 XVII.  TAX ASSETS   (15) 27,160 - 27,160 20,123                 - 20,123
 17.1  Current tax assets   27,160 - 27,160 -                 - -
 17.2  Deferred tax assets  - - - 20,123                 - 20,123
 XVIII.  ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED 

OPERATIONS (Net) (16) - - - - - -
 18.1   Held for sale  - - - - - -
 18.2   Discontinued operations  - - - - - -
 XIX. OTHER ASSETS    (17) 342,976 318,327 661,303 336,129 578,511 914,640

           
 TOTAL ASSETS   21,185,932 5,387,046 26,572,978 16,255,468 4,626,843 20,882,311

                                                                                  
 
 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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I.        BALANCE SHEET – LIABILITIES AND EQUITY 
 

  Audited Audited 
  31.12.2008 31.12.2007 
   

Note Ref. 
 

YTL 
 

FC 
 

Total 
 

YTL 
 

FC 
 

Total 
     
 I.  DEPOSITS     (1)  10,097,640 5,841,427 15,939,067 6,815,028 6,142,817 12,957,845
 1.1   Deposits from risk group of the bank  284,728 457,610 742,338 303,548 772,945 1,076,493
 1.2   Other  9,812,912 5,383,817 15,196,729 6,511,480 5,369,872 11,881,352
 II. TRADING DERIVATIVES  (2)  188,589 63,860 252,449 831,226 2,350 833,576
 III.  FUNDS BORROWED  (3)  602,770 3,645,092 4,247,862 372,182 2,484,036 2,856,218
 IV.  INTERBANK MONEY MARKETS  106,384 235,818 342,202 14,970 19,977 34,947
 4.1  Interbank money markets takings   - 149,920 149,920 - - -
 4.2  Istanbul stock exchange money markets takings   - - - - - -
 4.3  Funds provided under repurchase agreements (4)  106,384 85,898 192,282 14,970 19,977 34,947
 V.  SECURITIES ISSUED (Net)     - - - - - -
 5.1  Bills   - - - - - -
 5.2  Asset backed securities   - - - - - -
 5.3  Bonds   - - - - - -
 VI.  FUNDS    - - - - - -
 6.1   Borrower funds  - - - - - -
 6.2   Other  - - - - - -
 VII.  SUNDRY CREDITORS      374,347 355,272 729,619 432,218 28,569 460,787
 VIII.  OTHER LIABILITIES  (5)   336,626 3,903 340,529 479,711 1,694 481,405
 IX.  FACTORING PAYABLES   - - - - - -
 X.  LEASE PAYABLES (Net) (6)  - 23,529 23,529 - 19,349 19,349
 10.1  Financial lease payables   8 25,284 25,292 20 20,760 20,780
 10.2  Operational lease payables   - - - - - -
 10.3  Others    - - - - - -
 10.4  Deferred financial lease expenses ( - )   8 1,755 1,763 20 1,411 1,431
  XI. HEDGING PURPOSE DERIVATIVES (7)  128,802 - 128,802 - - -
 11.1  Fair value hedge   128,802 - 128,802 - - -
 11.2  Cash flow hedge   - - - - - -
 11.3  Hedging of net investments in foreign subsidiaries    - - - - - -
 XII.   PROVISIONS (8)  399,379 - 399,379 352,611 - 352,611
 12.1  General provisions   160,852 - 160,852 122,759 - 122,759
 12.2  Restructuring provisions   - - - - - -
 12.3  Reserve for employee benefits   61,773 - 61,773 60,180 - 60,180
 12.4  Insurance technical provisions (Net)   - - - - - -
 12.5  Other provisions   176,754 - 176,754 169,672 - 169,672
 XIII.  TAX LIABILITY (9)  27,334 - 27,334 21,956 - 21,956
 13.1  Current tax liability   - - - 21,956 - 21,956
 13.2  Deferred tax liability   27,334 - 27,334 - - -
 XIV. PAYABLES RELATED TO ASSETS HELD FOR SALE AND 

DISCONTINUED OPERATIONS (NET) (10)  - - - - - -
 14.1   Held for sale  - - - - - -
 14.2   Discontinued operations  - - - - - -
 XV.  SUBORDINATED LOANS (11)   - 1,302,387 1,302,387 - 237,739 237,739
 XVI.  SHAREHOLDERS' EQUITY   2,854,552 (14,733) 2,839,819 2,625,989 (111) 2,625,878
 16.1  Paid-in capital (12)  1,500,000 - 1,500,000 1,400,000 - 1,400,000
 16.2  Capital reserves   (24,482) (14,733) (39,215) 66,106 (111) 65,995
 16.2.1  Share premium (13)  - - - - - -
 16.2.2  Share cancellation profits   - - - - - -
 16.2.3  Securities value increase fund (14)  (24,482) (14,733) (39,215) 66,106 (111) 65,995
 16.2.4  Revaluation fund on tangible assets   - - - - - -
 16.2.5  Revaluation fund on intangible assets   - - - - - -
 16.2.6   Investment property revaluation differences  - - - - - -
 16.2.7 Bonus shares obtained from associates, subsidiaries and jointly 

controlled entities (joint Vent.)  - - - - - -
 16.2.8 Hedging funds (effective portion)   - - - - - -
 16.2.9  Accumulated valuation differences from assets held for sale and from 

discontinued operations   - - - - - -
 16.2.10 Other capital reserves   - - - - - -
 16.3  Profit reserves   1,016,386 - 1,016,386 607,157   - 607,157
 16.3.1  Legal reserves   129,090 - 129,090 97,104 - 97,104
 16.3.2  Status reserves   - - - - - -
 16.3.3  Extraordinary reserves   887,296 - 887,296 510,053 - 510,053
 16.3.4  Other profit reserves   - - - - - -
 16.4  Profit or loss   362,648 - 362,648 552,726 - 552,726
 16.4.1  Prior years’ income/ (losses)   - - - - - -
 16.4.2  Current year income/ (loss)   362,648 - 362,648 552,726 - 552,726
 16.5  Minority shares   - - -  - - -
    
 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  15,116,423 11,456,555 26,572,978 11,945,891 8,936,420 20,882,311
   
 

The accompanying notes are an integral part of thes financial statements. 
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II.       STATEMENT OF CONTINGENCIES AND COMMITMENTS 
  

 
   

Audited 
31.12.2008 

 
Audited 

31.12.2007 
   

 
 

Note Ref. 
 

YTL 
 

FC 
 

TOTAL 
 

YTL 
 

FC 
 

TOTAL 
A. 
 

OFF BALANCE SHEET CONTINGENCIES AND 
COMMITMENTS (I+II+III) 

 
20,173,467 16,405,943 36,579,410 18,576,196 18,234,616 36,810,812

I.  GUARANTEES (1), (2), 
(3),(4) 2,183,989 3,291,564 5,475,553 2,050,568 3,087,286 5,137,854

1.1.  Letters of guarantee  2,182,907 1,855,262 4,038,169 2,050,555 1,565,936 3,616,491
1.1.1.  Guarantees subject to State Tender Law   119,143 - 119,143 163,816 - 163,816
1.1.2.  Guarantees given for foreign trade operations  1,712,968 1,855,262 3,568,230 1,549,359 1,565,936 3,115,295
1.1.3.  Other letters of guarantee  350,796 - 350,796 337,380 - 337,380
1.2.  Bank loans   800 1,025,712 1,026,512 - 778,607 778,607
1.2.1.  Import letter of acceptance  800 1,025,712 1,026,512 - 778,607 778,607
1.2.2.  Other bank acceptances  - - - - - -
1.3.  Letters of credit  282 345,789 346,071 13 615,812 615,825
1.3.1.  Documentary letters of credit  282 273,121 273,403 13 554,158 554,171
1.3.2.  Other letters of credit  - 72,668 72,668 - 61,654 61,654
1.4.  Prefinancing given as guarantee  - - - - - -
1.5.  Endorsements  - - - - - -
1.5.1.  Endorsements to the Central Bank of Turkey  - - - - - -
1.5.2.  Other endorsements  - - - - - -
1.6.  Securities issue purchase guarantees  - - - - - -
1.7.  Factoring guarantees  - - - - - -
1.8.  Other guarantees  - 64,801 64,801 - 126,931 126,931
1.9.  Other collaterals  - - - - - -
II.  COMMITMENTS  7,283,857 17,240 7,301,097 6,793,797 24,440 6,818,237
2.1.  Irrevocable commitments  7,197,613 17,240 7,214,853 6,780,494 24,440 6,804,934
2.1.1.  Forward asset purchase commitments  - - - - - -
2.1.2.  Forward deposit purchase and sales commitments  - - - - - -
2.1.3.  Share capital commitment to associates and subsidiaries  250 - 250 14,950 - 14,950
2.1.4.  Loan granting commitments  776,080 - 776,080 1,683,595 - 1,683,595
2.1.5.  Securities underwriting commitments  - - - - - -
2.1.6.  Commitments for reserve deposit requirements  - - - - - -
2.1.7.  Payment commitment for checks  503,621 - 503,621 473,777 - 473,777
2.1.8.  Tax and fund liabilities from export commitments  - - - - - -
2.1.9.  Commitments for credit card expenditure limits  5,781,982 - 5,781,982 4,394,068 - 4,394,068
 2.1.10 Commitments for promotions related with credit cards and banking 

activities  15,389 - 15,389 16,213 - 16,213
 2.1.11.  Receivables from short sale commitments  - - - - - -
 2.1.12.  Payables for short sale commitments  - - - - - -
 2.1.13.  Other irrevocable commitments  120,291 17,240 137,531 197,891 24,440 222,331
 2.2.  Revocable commitments  86,244 - 86,244 13,303 - 13,303
 2.2.1.  Revocable loan granting commitments  86,244 - 86,244 13,303 - 13,303
 2.2.2.  Other revocable commitments  - - - - - -
III.  DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (5) 10,705,621 13,097,139 23,802,760 9,731,831 15,122,890 24,854,721
3.1  Derivative financial instruments for hedging purposes  3,788,113 3,274,130 7,062,243 - - -
3.1.1  Fair value hedge  3,788,113 3,274,130 7,062,243 - - -
3.1.2  Cash flow hedge  - - - - - -
3.1.3  Hedge of net investment in foreign operations  - - - - - -
3.2  Held for trading transactions  6,917,508 9,823,009 16,740,517 9,731,831 15,122,890 24,854,721
3.2.1  Forward foreign currency buy/sell transactions  286,106 787,562 1,073,668 562,819 2,879,088 3,441,907
3.2.1.1  Forward foreign currency transactions-buy  101,575 433,448 535,023 314,557 1,408,710 1,723,267
3.2.1.2  Forward foreign currency transactions-sell  184,531 354,114 538,645 248,262 1,470,378 1,718,640
3.2.2  Swap transactions related to f.c. and interest rates  5,594,566 7,645,960 13,240,526 6,821,653 6,522,004 13,343,657
3.2.2.1  Foreign currency swap-buy  1,712,442 3,859,338 5,571,780 745,447 4,686,313 5,431,760
3.2.2.2  Foreign currency swap-sell  3,396,686 2,417,068 5,813,754 6,033,502 1,057,551 7,091,053
3.2.2.3  Interest rate swaps-buy  242,719 684,777 927,496 21,352 389,070 410,422
3.2.2.4  Interest rate swaps-sell  242,719 684,777 927,496 21,352 389,070 410,422
3.2.3  Foreign currency, interest rate and securities options  1,033,790 1,185,535 2,219,325 2,324,047 5,548,038 7,872,085
3.2.3.1  Foreign currency options-buy  467,609 667,055 1,134,664 1,161,138 2,764,781 3,925,919
3.2.3.2  Foreign currency options-sell  566,181 518,480 1,084,661 1,162,909 2,783,257 3,946,166
3.2.3.3  Interest rate options-buy  - - - - - -
3.2.3.4  Interest rate options-sell  - - - - - -
3.2.3.5  Securities options-buy  - - - - - -
3.2.3.6  Securities options-sell  - - - - - -
3.2.4  Foreign currency futures  3,046 203,952 206,998 23,312 173,760 197,072
3.2.4.1  Foreign currency futures-buy  1,523 101,976 103,499 11,656 86,880 98,536
3.2.4.2  Foreign currency futures-sell  1,523 101,976 103,499 11,656 86,880 98,536
3.2.5  Interest rate futures  - - - - - -
3.2.5.1  Interest rate futures-buy  - - - - - -
3.2.5.2  Interest rate futures-sell  - - - - - -
3.2.6  Other  - - - - - -
B. CUSTODY AND PLEDGED ITEMS (IV+V+VI)  7,326,619 1,575,015 8,901,634 6,812,700 1,247,083 8,059,783
IV.  ITEMS HELD IN CUSTODY (6) 2,837,673 744,557 3,582,230 2,293,200 681,908 2,975,108
4.1.  Assets under management  - - - - - -
4.2.  Investment securities held in custody  1,902,161 460,940 2,363,101 1,413,390 404,649 1,818,039
4.3.  Checks received for collection  682,177 152,432 834,609 633,939 169,268 803,207
4.4.  Commercial notes received for collection  253,132 124,955 378,087 215,015 102,298 317,313
4.5.  Other assets received for collection  - - - - - -
4.6.  Assets received for public offering  - - - - - -
4.7.  Other items under custody  200 6,230 6,430 850 5,548 6,398
4.8.  Custodians  3 - 3 30,006 145 30,151
V.  PLEDGED ITEMS  4,488,946 830,458 5,319,404 4,519,500 565,175 5,084,675
5.1.  Marketable securities  558,024 321,824 879,848 983,472 76,653 1,060,125
5.2.  Guarantee notes  91,708 71,180 162,888 94,435 55,378 149,813
5.3.  Commodity  25,399 - 25,399 28,397 - 28,397
5.4.  Warranty  - - - - - -
5.5.  Properties  - - - - - -
5.6.  Other pledged items  3,813,815 437,454 4,251,269 3,413,196 433,144 3,846,340
5.7.  Pledged items-depository  - - - - - -
VI. 
  

ACCEPTED INDEPENDENT GUARANTEES AND 
WARRANTIES  - - - - - -

 TOTAL OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS (A+B)  27,500,086 17,980,958 45,481,044 25,388,896 19,481,699 44,870,595

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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III. INCOME STATEMENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Audited 

    01.01-31.12.2008 

 
Audited 

   01.01-31.12.2007 
  Note 

Ref 
 

Total 
 

Total 
     
I. INTEREST INCOME (1) 3,709,241 2,851,413 
1.1 Interest on loans  2,992,616 2,294,090 
1.2 Interest received from reserve deposits  7,960 4,991 
1.3 Interest received from banks  115,438 159,834 
1.4 Interest received from  money market placements  6,387 4,278 
1.5 Interest received from marketable securities portfolio  585,416 387,210 
1.5.1 Held-for-trading financial assets  14,827 - 
1.5.2 Financial assets at fair value through profit and loss  52,293 16,403 
1.5.3 Available-for-sale financial assets  409,076 370,807 
1.5.4 Investments held-to-maturity  109,220 - 
1.6 Finance lease income  - - 
1.7 Other interest income  1,424 1,010 
II. INTEREST EXPENSE (2) 2,001,853 1,388,719 
2.1 Interest on deposits  1,611,408 1,087,420 
2.2 Interest on funds borrowed  225,603 222,760 
2.3 Interest on money market borrowings  162,743 76,754 
2.4 Interest on securities issued  - - 
2.5 Other interest expense  2,099 1,785 
III. NET INTEREST INCOME  (I - II)  1,707,388 1,462,694 
IV. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME   575,346 414,212 
4.1 Fees and commissions received  636,651 465,610 
4.1.1 Non-cash loans  53,566 65,804 
4.1.2 Other  583,085 399,806 
4.2 Fees and commissions paid  61,305 51,398 
4.2.1 Non-cash loans  51 39 
4.2.2 Other  61,254 51,359 
V. DIVIDEND INCOME (3) 21,471 1,210 
VI. NET TRADING INCOME (4) (287,679) (291,489) 
6.1 Securities trading gains/ (losses)   (283,828) (330,137) 
6.2 Foreign exchange gains/ (losses)   (3,851) 38,648 
VII. OTHER OPERATING INCOME (5) 105,909 136,990 
VIII. NET OPERATING INCOME (III+IV+V+VI+VII)  2,122,435 1,723,617 
IX. PROVISION FOR LOAN LOSSES AND OTHER RECEIVABLES (-) (6) 514,152 273,562 
X. OTHER OPERATING EXPENSES (-) (7) 1,106,224 888,709 
XI. NET OPERATING INCOME/(LOSS) (VIII-IX-X)  502,059 561,346 
XII. AMOUNT IN EXCESS RECORDED AS GAIN AFTER MERGER    -  - 
XIII. GAIN / (LOSS) ON EQUITY METHOD   -  - 
XIV. GAIN / (LOSS) ON NET MONETARY POSITION   -  - 
XV. PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XI+…+XIV) (8) 502,059 561,346 
XVI. TAX PROVISION FOR CONTINUED OPERATIONS (±) (9) (139,411) (8,620) 
16.1 Provision for current income taxes  (80,746) (53,386) 
16.2 Provision for deferred taxes  (58,665) 44,766 
XVII. NET PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUED OPERATIONS (XV±XVI) (10) 362,648 552,726 
XVIII. INCOME ON DISCONTINUED OPERATIONS   -  - 
18.1 Income on assets held for sale   -  - 
18.2 Income on sale of associates, subsidiaries and jointly controlled entities  

(Joint vent.)   -  - 
18.3 Income on other discontinued operations   -  - 
XIX. LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (-)   -  - 
19.1 Loss from assets held for sale   -  - 
19.2 Loss on sale of associates, subsidiaries and jointly controlled entities (Joint vent.)   -  - 
19.3 Loss from other discontinued operations   -  - 
XX. PROFIT / (LOSS) ON DISCONTINUED OPERATIONS BEFORE TAXES 

(XVIII-XIX) (8)  -  - 
XXI. TAX PROVISION FOR DISCONTINUED OPERATIONS (±) (9)  -  - 
21.1 Provision for current income taxes   -  - 
21.2 Provision for deferred taxes   -  - 
XXII. NET PROFIT/LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (XX±XXI) (10)  -  - 
XXIII. NET PROFIT/LOSS (XVII+XXII) (11) 362,648 552,726 
23.1 Group’s profit/loss  362,648 552,726 
23.2 Minority shares    
  Earnings per share  0.02418 0.03685 

  
 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

Year ended 31 December 

Interest income 
Interest expense 
Net interest income 

Fee and commission income 
Fee and commission expenses 
Net fee and commission income 

Gains from available for sale securities 
Net trading gains 
Net foreign exchange translation differences 
Other operating income 
Personnel cost 
General and administrative expenses 
Other expenses 
Depreciation 
Impairment 

Profit before income tax 

Income tax expense 

Profit for the year 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OTHER 
COMPREHENSIVE INCOME 
Profit for the year 
Available for sale securities 

Net changes in fair value, net of tax 
Transfer of profit to Gains from AFS securities 

TOTAL Comprehensive income 

Note 2011 

7 254,948 
8 (104,773) 

150,175 

9 26,741 
10 (3,319) 

23,422 

II 2 
12 4,059 

205 
13 2,422 
14 (17,229) 
15 (41,420) 
16 (37) 
24 (14,581) 
17 (46,293) 

60,725 

18 (5,755) 

54,970 

54,970 

(2) 
54,968 

xecutive Committee and signed 
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Consolidated Financial Statements Piraeus Bank Bulgaria AD as of31 December 2011 
(All amounts in thousands ofBON) 

CONSOLIDATED BALANCE SHEET 

As of 31 December Note 2011 2010 
ASSETS 
Cash and balances with the central bank 19 215,945 231,194 
Financial assets held for trading 20 17,725 14,260 
Available-for-sale financial assets 21 1,409 1,409 
Loans and advances to banks 22 180,779 712,478 
Loans and advances to customers 23 2,717,174 3,048,792 
Property, plant and equipment 24 36,577 47,917 
Intangible assets 24 6,240 6,454 
Current tax assets 150 
Deferred tax assets 33 277 
Other assets 25 36,357 21,867 

TOTAL ASSETS 3,212,483 4,084,521 

LIABILITIES 
Financial liabilities held for trading 26 276 579 
Deposits from credit institutions 27 1,165,353 2,050,750 
Deposits other than from credit institutions 28 1,283,744 1,329,706 
Convertible bonds 29 48,466 47,150 
Subordinated liabilities 30 70,519 68,538 
Other financial liabilities 31 2,560 4,363 
Provisions 32 1,657 1,544 
Current tax liabilities 686 
Deferred tax liabilities 33 164 
Other liabilities 34 12,561 16,063 

TOTAL LIABILITIES 2,585,822 3,512,828 

EQUITY 
Share capital 35 316,797 316,797 
Revaluation reserves for available for sale assets 35 2 4 
Legal reserves 35 27,381 22,787 
Retained earnings 35 282,481 232,105 

TOTAL EQUITY 626,661 571,693 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,212,483 4,084,521 

These financial statements were aut 
on its behal ,by: 

e tive Officer 
Margarita Petrova-Karidi 
Executive Officer 

30 March 2012 

Tsvetelinka 
Authorized 
KPMG Bulg 

Margarita Goleva 
Registered auditor 
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ALPHA BANK ROMANIA SA 
Income Statement 
for the year ended 31 December 2008 
(all amounts are expressed in RON thousand (“RON’000”), unless otherwise stated) 

The accompanying notes on pages 5 to 58 form an integral part of these financial statements. 

 
   31 December 
 Note 2008 2007  2008  2007 
  RON’000 RON’000  EUR’000  EUR’000
     Proforma  Proforma
        
Interest and similar income 3 1,130,440 585,112     283,660   162,072 
Interest expense and similar charges 4  (746,879) (368,775)   (187,413)  (102,148) 
Net interest income  383,561 216,337       96,247   59,924 
       
Dividend income  612 724           154   201 
Fee and commission income, net 5 73,403 62,562       18,419   17,329 
Gain from financial operations, net 6 125,605 67,969       31,518   18,827 
Other operating income  4,286 1,410        1,075   391 
       
Total income  587,467 349,002    147,413   96,672 
       
Loss on disposal of equity investments  
available-for-sale  -  -  

 
- 

 
- 

Credit loss expense 7  (64,065) (9,416)     (16,076)  (2,608) 
Staff costs 8  (161,444) (106,864)     (40,511)  (29,601) 
Depreciation and amortization expenses 15  (19,941) (14,658)      (5,004)  (4,060) 
Other operating expenses 9  (183,911) (95,294)     (46,148)  (26,396) 
       
Total expenses   (429,361) (226,232)   (107,739)  (62,665) 
       
Profit before tax  158,106 122,770       39,674   34,007 
       
Income tax expense 23  (24,587) (14,991)      (6,170)  (4,153) 
       
Profit for year  133,519 107,779       33,504   29,854 
 
 
 
The financial statements on pages 5 to 53 were authorized for issue by the Board of Directors 
on 26 March 2008 and signed on its behalf by: 
 
 
 
 
 
 
    
Sergiu Oprescu  Gabriel Mateescu 
Executive President  Chief Financial Officer 



ALPHA BANK ROMANIA SA 
Balance Sheet 
as at 31 December 2008 
(all amounts are expressed in RON thousand (“RON’000”), unless otherwise stated) 

The accompanying notes on pages 5 to 58 form an integral part of these financial statements. 

  31 December 
 Note 2008 2007 2008  2007 
  RON’000 RON’000 EUR’000  EUR’000 
    Proforma  Proforma 
     
ASSETS       
       
Cash and balances with National       
Bank of Romania 10 5,779,362 4,164,677 1,450,206  1,153,586 
Due from other banks 11 59,244 289,906 14,866  80,302 
Financial assets available-for-sale 12 407,351 125,976 102,216  34,894 
Loans and advances to  
customers, net 14 10,931,020 8,076,137 2,742,904 

 
2,237,033 

Property and equipment 15 250,654 156,407 62,896  43,324 
Derivative financial assets 20 47 378 12   105 
Other assets 16 31,261 16,232 7,844  4,496 
      
TOTAL ASSETS  17,458,939 12,829,713 4,380,944  3,553,740 
      
      
LIABILITIES AND EQUITY      
      
Due to other banks 17 9,941,748 7,299,680 2,494,668  2,021,960 
Due to customers 18 5,911,545 4,264,333 1,483,375  1,181,190 
Other borrowed funds 19 14,170 4,996 3,555  1,384 
Derivative liabilities 20 11,620 6,950 2,916  1,925 
Subordinated debt 21 372,662 337,604 93,511  93,514 
Current tax payable 22 21,476 - 5,389  - 
Other liabilities 22 109,092 56,771 27,375  15,726 
Deferred tax liability 23 18,987 17,861 4,764  4,947 
Total liabilities  16,401,300 11,988,195 4,115,553  3,320,646 
      
Share capital 24 694,773 617,952 174,338  171,168 
Reserves 25 362,866 223,566 91,053  61,926 
Shareholders' equity  1,057,639 841,518 265,391  233,094 
      
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  17,458,939 12,829,713 4,380,944  3,553,740 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Sergiu Oprescu  Gabriel Mateescu 
Executive President  Chief Financial Officer 



EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 
Income statement  for the year ended 31 December 2010 
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 
 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian              
Notes on pages 5 to 64 form an integral part of these financial statements 

 

Income statement Note 2010 2009 
Interest income  6 12,069,827 12,755,781 
Interest expenses 6 (4,432,296) (4,257,341) 
Net interest income  7,637,531 8,498,440 
Fee and commission income 7 2,313,961 2,319,962 
Fee and commission expense 7 (176,583) (151,921) 
Net fee and commission income  2,137,378 2,168,041 
Net gains from sale of securities 8 114,232 99,031 
Net foreign exchange gains/(losses) 9 (8,958,990) (3,775,801) 
Operating and other income  10 248,952 114,112 
Net provisions and impairment losses on loans and 
advances 11 (2,322,527) (2,980,780) 
Salaries, benefits and other personal expenses  12 (2,021,621) (1,821,893) 
Depreciation expenses 13 (554,512) (655,589) 
Operating and other expenses  14 (3,179,529) (2,941,138) 
Income arising from change in value of assets and liabilities  15 44,635,446 53,593,982 
Expenses arising from change in values of assets and 
liabilities  15 (35,002,608) (49,456,907) 
    
Profit before tax   2,733,752 2,841,498 
    
Income tax  16 (187,773) (145,914) 
Profit/(loss) from creation/reduction in deferred tax assets  16 74,836 55,564 
Profit after tax  2,620,815 2,751,148 

    
Earnings per share     
Basic earnings per share 17 10.31 10.82 
Diluted earnings per share    

 
 
 
 
 
 
 



EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 
Balance Sheet as at 31 December 2010 
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian       
Notes on pages 5 to 64 form an integral part of these financial statements 

 

 Note 2010 2009 
Assets    
Cash and cash equivalents  18 2,845,717 15,712,403 
Callable deposits and credits  19 28,838,371 21,643,084 
Interest, fees and commission receivables, change in fair 
value of derivatives and other receivables  20 

694,881 579,335 

Loans, advances and deposits  21 128,675,746 94,983,102 
Securities (excluding own shares)  22 11,994,523 5,399,952 
Equity investments 23 20,479 20,479 
Other lending  24 376,596 331,957 
Intangible assets 25 1,438,979 1,261,135 
Property, plant and equipment 26 4,194,952 4,443,440 
Deferred tax assets  27 301,432 223,368 
Other assets, prepayments and accrued income 28 1,508,303 2,242,190 
Total assets  180,889,979 146,840,445 
Liabilities    
Transaction deposits  29 9,693,394 8,576,012 
Other deposits  30 105,903,710 97,545,290 
Borrowings 31 21,592,143 21,933 
Interest, fees and commissions payable and change in 
fair value of derivatives  32 

3,605 727 

Tax liabilities  33 25,299 12,746 
Provisions 34 328,863 285,752 
Liabilities from profit  35 54,718 700 
Deferred tax liabilities 27 3,228 - 
Other liabilities, accruals and deferred income 36 2,216,202 1,949,283 
Total liabilities  139,821,162 108,392,443 

Shareholders' equity    
Share capital and other capital 37 31,481,926 31,481,926 
Reserves 37 6,937,520 4,186,372 
Accumulated gains 37 28,556 28,556 
Current year profit 37 2,620,815 2,751,148 
Total shareholders' equity  41,068,817 38,448,002 
Total liabilities and shareholders' equity  180,889,979 146,840,445 

Off-Balance Sheet items    
Funds managed on behalf of third parties 38 1,498,841 1,714,129 
Guaranties, sureties, assets pledged as collateral and 
irrevocable commitments 38 

30,539,812 
65,742,340 

Guaranties, sureties and collaterals received 38 25,025,245 16,627,301 
Derivatives  38 7,552,811 4,688,902 
Other off-balance sheet items  38 254,374,189 222,787,128 
  318,990,898 311,559,800 

Balance Sheet 
 
Belgrade, 28 February 2011   On behalf of the Bank: 

     Philippos Karamanolis, President of the Executive Board 

                    Slavica Pavlovic, Chief Financial Officer  
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Balance Sheet
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In RSD thousands

Note 2009 2008

Interest income 6 12,755,781 12,162,261

Interest expenses 6 (4,257,341) (3,693,699)

Net interest income 8,498,440 8,468,562

Fee and commission income 7 2,319,962 1,742,740

Fee and commission expense 7 (151,921) (179,855)

Net fee and commission income 2,168,041 1,562,885

Net gains from sale of securities 8 99,031 44,275

Net foreign exchange gains/(losses) 9 (3,775,801) (5,820,004)

Operating and other income 10 114,112 237,969

Net provisions and impairment losses on loans 
and advances

11 (2,980,780) (1,317,045)

Salaries, benefits and other personal expenses 12 (1,821,893) (1,781,026)

Depreciation expenses 13 (655,589) (604,104)

Operating and other expenses 14 (2,941,138) (3,036,605)

Income arising from change in value of assets and 
liabilities 

15 53,593,982 49,449,630

Expenses arising from change in values of assets 
and liabilities 

15 (49,456,907) (43,010,367)

Profit before tax 2,841,498 4,194,170

Income tax 16 (145,914) (217,060)

Profit/(loss) from creation/reduction in de-
ferred tax assets 16 55,564 95,499

Profit after tax 2,751,148 4,072,609

Earnings per share 

Basic earnings 17 10.82 16.62

Note 2009 2008

Assets

Cash and cash equivalents 18 15,712,403 15,345,227

Callable deposits and credits 19 21,643,084 9,860,633

Interest, fees and commission receivables, change 
in fair value of derivatives and other receivables 

20 579,335 344,940

Loans, advances and deposits 21 94,983,102 92,075,597

In RSD thousands



7

In RSD thousands

Note 2009 2008

Securities (excluding own shares) 22 5,399,952 141,070

Equity investments 23 20,479 20,479

Other lending 24 331,957 30,700

Intangible assets 25 1,261,135 1,107,393

Property, plant end equipment 26 4,443,440 4,070,235

Deferred tax assets 27 223,368 167,803

Other assets, prepayments and accrued income 28 2,242,190 865,189

Total assets 146,840,445 124,029,266

Liabilities

Transaction deposits 29 8,576,012 8,012,520

Other deposits 30 97,545,290 77,168,271

Borrowings 31 21,933 23,120

Interest, fees and commissions payable and 
change in fair value of derivatives 

32 727 6,706

Tax liabilities 33 12,746 47,728

Provisions 34 285,752 217,062

Liabilities from profit 35 700 207,854

Other liabilities, accruals and deferred income 36 1,949,283 2,649,151

Total liabilities 108,392,443 88,332,412

Shareholders' equity

Share capital and other capital 37 31,481,926 31,481,926

Reserves 37 4,186,372 568,083

Accumulated gains 37 28,556 28,556

Accumulated losses 37 - (454,320)

Current year profit 37 2,751,148 4,072,609

Total shareholders' equity 38,448,002 35,696,854

Total liabilities and shareholders' equity 146,840,445 124,029,266

Off-Balance Sheet items

Funds managed on behalf of third parties 38 1,714,129 2,603,269

Guaranties, sureties, assets pledged as collateral 
and irrevocable commitments

38 65,742,340 46,176,531

Guaranties, sureties and collaterals received 38 16,627,301 15,704,922

Derivatives 38 4,688,902 69,863,421

Other off-balance sheet items 38 222,787,128 287,074,416

Total 311,559,800 421,422,559



EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 
Income statement  for the year ended 31 December 2008 
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 
 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian           
Notes on pages 5 to 61 form an integral part of these financial statements 

 
 

Income statement Note 2008 
Reclassified 

2007 
Interest income  6 12,162,261 7,015,327 
Interest expenses 6 (3,693,699) (2,331,565) 
Net interest income  8,468,562 4,683,762 
Fee and commission income 7 1,742,740 1,144,422 
Fee and commission expense 7 (179,855) (189,408) 
Net fee and commission income  1,562,885 955,014 
Net gains from sale of securities 8 44,275 30,883 
Net foreign exchange gains/(losses) 9 (5,820,004) 373,642 
Operating and other income  10 237,969 312,852 
Net provisions and impairment losses on loans and 
advances 11 (1,317,045) (628,331) 
Salaries, benefits and other personal expenses  12 (1,781,026) (1,310,993) 
Depreciation expenses 13 (604,104) (493,658) 
Operating and other expenses  14 (3,036,605) (2,626,240) 
Income arising from change in value of assets and liabilities  15 49,449,630 5,946,244 
Expenses arising from change in values of assets and 
liabilities  15 (43,010,367) (5,816,926) 
    
Profit before tax   4,194,170 1,426,249 
    
Income tax  16 (217,060) (10,807) 
Profit/(loss) from creation/reduction in deferred tax assets  16 95,499 (96,746) 
Profit after tax  4,072,609 1,318,696 

    
Earnings per share     
Basic earnings (expressed in RSD per share) 17 16.62 8.31 

 
 
 
 
 
 
 



EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 
Balance Sheet as at 31 December 2008 
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian       
Notes on pages 5 to 61 form an integral part of these financial statements 

 

 

 Note 2008 
Reclassified 

2007 
Assets    
Cash and cash equivalents  18 15,345,227 6,603,153 
Callable deposits and credits  19 9,860,633 20,084,883 
Interest, fees and commission receivables, change in fair 
value of derivatives and other receivables  20 344,940 141,819 
Loans, advances and deposits  21 92,075,597 51,887,418 
Securities (excluding own shares)  22 141,070 73,620 
Equity investments 23 20,479 20,479 
Other lending  24 30,700 5,761 
Intangible assets 25 1,107,393 965,780 
Property, plant end equipment 26 4,070,235 3,760,160 
Deferred tax assets  27 167,803 72,304 
Other assets, prepayments and accrued income 28 865,189 494,312 
Total assets  124,029,266 84,109,689 
Liabilities    
Transaction deposits  29 8,012,520 9,683,529 
Other deposits  30 77,168,271 49,961,806 
Borrowings 31 23,120 10,152 
Interest, fees and commissions payable and change in 
fair value of derivatives  32 6,706 16,452 
Tax liabilities  33 47,728 32,553 
Provisions 34 217,062 96,079 
Liabilities from profit  35 207,854 6,938 
Other liabilities, accruals and deferred income 36 2,649,151 1,737,689 
Total liabilities  88,332,412 61,545,198 

Shareholders' equity    
Share capital and other capital 37 31,481,926 22,422,172 
Reserves 37 568,083 568,083 
Accumulated gains 37 28,556 28,556 
Accumulated losses 37 (454,320) (1,773,016) 
Current year profit 37 4,072,609 1,318,696 
Total shareholders' equity  35,696,854 22,564,491 
Total liabilities and shareholders' equity  124,029,266 84,109,689 

Off Balance Sheet items    
Funds managed on behalf of third parties 38 2,603,269 2,737,809 
Guaranties, sureties, assets pledged as collateral and 
irrevocable commitments 38 46,176,531 25,444,138 
Guaranties, sureties and collaterals received 38 15,704,922 9,640,549 
Derivatives  38 69,863,421 39,116,127 
Other off-balance sheet items  38 287,074,416 215,071,236 
  421,422,559 292,009,859 

Balance Sheet 
Belgrade, 27 February 2009   On behalf of the Bank: 

      Philippos Karamanolis, President of the Executive 
Board 

                    Slavica Pavlovic, Chief Financial Officer  

 



EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 
Income statement  
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 
 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian               
Notes on pages 6 to 61 form an integral part of these financial statements 

 

 
 
 Note 2007 2006 
    
Interest income 5 6,932,926 4,046,286 
Interest expense 5 (2,331,565) (1,165,054) 

Net interest income  4,601,361 2,881,232 
    
Fee and commission income 6 1,226,822 889,425 
Fee and commission expense 6 (189,408) (156,012) 

Net fee and commission income  1,037,414 733,413 
    
Net gains from securities 7 30,883 - 
Net loss from securities 7 - (221,646) 
Net gain on exchange 8 498,955 304,964 
Other operating income 9 471,215 256,601 
Impairment losses on loans and advances and other 
provisions 10 (786,694) (31,851) 
Operating expenses 11 (4,430,890) (4,289,598) 
Net gain from revaluation of assets & liabilities 12 4,005 32,421 
Net loss from revaluation of assets & liabilities   - 
    

Profit before tax  1,426,249 (334,464) 
    
Income tax 13 (107,553) 143,061 

Profit / (loss) after tax  1,318,696 (191,403) 

    

Earnings per share    
Basic earnings (expressed in RSD per share) 14 8.31 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 
Balance Sheet  
All amounts are expressed in 000 RSD unless otherwise stated 

Translation of the official financial statements and related notes originally issued in Serbian       
Notes on pages 6 to 61 form an integral part of these financial statements 

 

 

 Note 2007 2006 

Assets    
Cash and cash equivalents 15 2,291,344 1,471,226 
Deposits with Central Bank and securities refinanceable 
with Central Bank 16 24,384,452 25,471,373 
Interest, fees and commission receivable 17 140,363 73,832 
Placements with banks 18 3,270,873 264,069 
Loans and advances to customers 19 48,610,632 26,621,695 
Trading securities 20 73,620 215,831 
Equity investments and other available-for-sale 
securities 21 20,479 5,667,467 
Income tax receivables  - 4,569 
Intangible assets 22 965,780 717,165 
Property, plant end equipment 23 3,769,997 1,675,058 
Other assets, prepayments and accrued income 24 509,845 567,568 
Deferred tax asset 25 72,304 169,050 

Total assets  84,109,689 62,918,903 

Liabilities    
Due to banks  26 3,263,880 3,761,180 
Due to customers 27 56,399,872 42,072,057 
Interest, fees and commissions payable 28 392,033 53,885 
Liabilities for dividends  700 700 
Current tax liabilities 13 6,238 - 
Other liabilities 29 257,081 356,611 
Provisions 30 96,079 34,636 
Other liabilities, accruals and deferred income 31 1,129,315 1,200,928 

Total liabilities  61,545,198 47,479,997 

Shareholder’s equity    
Share capital and other capital 32 22,422,172 16,366,226 
Reserves  568,083 817,140 
Accumulated losses  (425,764) (1,744,460) 

Total shareholder’s equity  22,564,491 15,438,906 

Total liabilities and shareholder’s equity  84,109,689 62,918,903 

Off Balance Sheet    
Funds managed on behalf of third parties 33 2,707,829 1,968,904 
Guaranties, sureties, assets pledged as collateral and 
irrevocable commitments 33 64,590,245 17,891,333 
Other off balance sheet positions 33 224,711,785 159,871,510 

Total Off Balance Sheet  292,009,859 179,731,747 
Balance Sheet 
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