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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της πορείας των Ελληνικών συστημικών 

τραπεζών, μέσω της διαχρονικής ανάλυσης των αναβαλλόμενων φορολογικών 

στοιχείων που ενσωματώνουν, ο επιμερισμός των αναβαλλόμενων αυτών 

φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις πηγές που προέρχονται, καθώς και η 

ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ της αναγνωριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας 

με ορισμένους δείκτες που έχουν επιλεγεί. Τέλος, η εργασία αυτή φιλοδοξεί να 

συνδέσει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων από τις 

συστημικές τράπεζες με τη δυνατότητά τους να είναι «κεφαλαιακά φερέγγυες» 

σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε πέντε βασικές ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας αυτής. 

 Η δεύτερη ενότητα αφορά την βιβλιογραφική επισκόπηση που 

χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της εργασίας αυτής και χωρίζεται σε τρεις 

επιμέρους κύριες υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα παρουσιάζονται ερευνητικά 

άρθρα που αφορούν την εφαρμογή και τις δυσκολίες της προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στην δεύτερη υποενότητα εξετάζονται 

άρθρα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, που επηρεάζει άμεσα 

την κεφαλαιακή φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, στην 

τρίτη υποενότητα συμπεριλαμβάνονται άρθρα, καθώς και εργασίες που αφορούν το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος», καθώς και την έννοια της 

χειραγώγησης των κερδών. 

 Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που συνοδεύει το διεθνές 

λογιστικό πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος» , όπως και το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας.  

 Η τέταρτη ενότητα αφορά το εμπειρικό μέρος της εργασίας και χωρίζεται σε 

τρεις επιμέρους κύριες υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα επιχειρείται η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσω της 

παράθεσης των κυριότερων στοιχείων των Ισολογισμών τους, καθώς και της 

ποσοστιαίας διάρθρωσης των στοιχείων αυτών σε σχέση με το σύνολο του 

Ενεργητικού του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο 
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παρατίθενται τα κυριότερα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος κάθε 

τράπεζας, καθώς και η αναλογία των στοιχείων αυτών ως προς τα καθαρά τους 

έσοδα. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στην δημιουργία 

αριθμοδεικτών που έχουν σαν κύριο σκοπό την καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής 

μεταβολής της κεφαλαιακής κατάστασης των τραπεζών και των διαχρονικών 

μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας που παρουσιάζουν. Στην δεύτερη 

υποενότητα γίνεται μία ανάλυση των πηγών προέλευσης των αναβαλλόμενων 

στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί από την κάθε συστημική τράπεζα, κυρίως μέσω 

της ανάλυσης κοινού μεγέθους και ποσοστών τάσης. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στην υποενότητα αυτή έχουν αποκτηθεί από τις ετήσιες 

οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών. Τέλος, στην τρίτη υποενότητα πραγματοποιείται 

ανάλυση παλινδρόμησης, προκειμένου να εντοπιστούν συσχετίσεις ανάμεσα σε 

ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες και της καθαρής αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που αναγνωρίζει κάθε συστημική τράπεζα. 

 Τέλος, η πέμπτη ενότητα αποτελεί την ανακεφαλαίωση της εργασίας αυτής, 

παρατίθενται τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει, καθώς και προτάσεις για 

περεταίρω έρευνα πάνω στο εξεταζόμενο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήματος», σε συνδυασμό με τις Ελληνικές 

συστημικές τράπεζες.  

 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα άρχισαν να εφαρμόζονται το 2005 σύμφωνα 

με την Ελληνική νομοθεσία Ν.3229/2002 άρθρο 1, από τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο αξιών Αθηνών εταιρίες και έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση του 

ενιαίου τρόπου παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο.  

Με την χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων παρέχεται μια κοινή 

παγκόσμια επιχειρηματική «γλώσσα» ώστε τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών να 

είναι κατανοητά και συγκρίσιμα σε διεθνές επίπεδο. Τα Δ.Λ.Π. αποτελούν κανόνες 

που πρέπει να ακολουθούνται υποχρεωτικά ώστε τα οικονομικά στοιχεία που 

συντάσσονται να είναι συγκρίσιμα, κατανοητά, αξιόπιστα και συναφή με τους 

εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς χρήστες. Αναμένεται γενικά ότι η υιοθέτηση των 

Δ.Λ.Π. σε όλο τον κόσμο θα είναι επωφελής για τους επενδυτές και τους άλλους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων καθώς θα μειωθεί το κόστος σύγκρισης 

εναλλακτικών επενδύσεων και θα αυξηθεί η ποιότητα των πληροφοριών. Οι εταιρίες 

αναμένεται επίσης να ωφεληθούν, καθώς οι επενδυτές θα είναι πιο πρόθυμοι να 

παράσχουν χρηματοδότηση και πιο συγκεκριμένα, εταιρίες που ασχολούνται με 

δραστηριότητες στο εξωτερικό της χώρας που δραστηριοποιούνται μπορούν να 

ωφεληθούν λόγω της αυξημένης συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων και 

καταστάσεων. 

Στόχος του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12 «Φόροι εισοδήματος» είναι η 

περιγραφή της λογιστικής αντιμετώπισης των φόρων εισοδήματος. Το κύριο ζήτημα 
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στον λογιστικό έλεγχο των φόρων εισοδήματος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές φορολογικές συνέπειες. 

 

 

1.2 Σκοπός 

 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του διεθνούς 

λογιστικού προτύπου 12 «Φόροι εισοδήματος» υπό το πρίσμα των Ελληνικών 

συστημικών τραπεζών, καθώς και η σύνδεση των αναγνωριζόμενων αναβαλλόμενων 

φορολογικών στοιχείων που αναγνωρίζουν οι τράπεζες με την κεφαλαιακή τους 

φερεγγυότητα. Τα  ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι η εξέταση των 

Ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της ανάλυσης των αναβαλλόμενων 

φορολογικών στοιχείων που αναγνωρίζουν, ο επιμερισμός των αναγνωριζόμενων 

αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων στις πηγές που τα δημιουργούν, καθώς και η 

εξέταση της συσχέτισης μεταξύ των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων που 

έχουν αναγνωριστεί από τις συστημικές τράπεζες με ορισμένους αριθμοδείκτες. 

 

 

1.3 Δομή 

 

 

Η δομή της εργασίας αυτής χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. 

 Η πρώτη ενότητα ασχολείται με την βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά 

την συγγραφή της εργασίας και επιμερίζεται σε τρεις επιμέρους υποενότητες. Στην 

πρώτη υποενότητα παρατίθενται άρθρα που αφορούν την εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Στην δεύτερη υποενότητα παρουσιάζονται άρθρα που 

αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και τέλος η Τρίτη υποενότητα 

αποτελείται από άρθρα σχετικά με το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος». 

 Η δεύτερη ενότητα αφορά το θεσμικό πλαίσιο που είναι συνδεδεμένο με το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος», καθώς και το κανονιστικό 

πλαίσιο της Βασιλείας. 
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 Η τρίτη ενότητα αποτελείται από το εμπειρικό μέρος της παρούσης εργασίας 

και χωρίζεται σε τρεις επιμέρους κύριες υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα 

επιχειρείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. 

Στην δεύτερη υποενότητα γίνεται μία ανάλυση των πηγών προέλευσης των 

αναβαλλόμενων στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί από την κάθε συστημική 

τράπεζα. Τέλος, στην τρίτη υποενότητα πραγματοποιείται ανάλυση παλινδρόμησης, 

προκειμένου να εντοπιστούν συσχετίσεις ανάμεσα σε ορισμένους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης που αναγνωρίζει κάθε συστημική τράπεζα. 

 Τέλος, η τέταρτη ενότητα αποτελείται από την ανακεφαλαίωση των 

συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την εργασία αυτή και γίνονται κάποιες 

προτάσεις για περεταίρω έρευνα πάνω στο εξεταζόμενο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελείται από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας που λήφθηκε υπόψιν κατά τη συγγραφή της. Η 

βιβλιογραφική επισκόπηση στηρίζεται πάνω σε ξένα επιστημονικά άρθρα, καθώς και 

σε ξένες ερευνητικές έρευνες επιφανών επιστημονικών συγγραφέων που έχουν σαν 

σκοπό την μελέτη του ίδιου αντικειμένου. Η πλειοψηφία των άρθρων που αναλύονται 

αναφέρονται στην αναβαλλόμενη φορολογία και στις επιπτώσεις που έχει στις 

επιχειρήσεις, όπως και στο αν και πώς χρησιμοποιείται η αναβαλλόμενη φορολογία 

για την επίτευξη χειραγώγησης κερδών. Λόγω του ότι το κύριο αντικείμενο της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση της αναβαλλόμενης φορολογίας και οι 

επιπτώσεις της στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, εξετάζονται άρθρα που αφορούν 

την εφαρμογή και τις επιπτώσεις τον διεθνών λογιστικών προτύπων στις επιχειρήσεις, 

όπως και άρθρα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, το οποίο 

επηρεάζει άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 Αρχικά στο δεύτερο υποκεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

παρουσιάζονται ερευνητικά άρθρα που αφορούν την εφαρμογή και τις δυσκολίες της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Κρίθηκε δόκιμο να παρουσιαστούν άρθρα σχετικά με την εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α.., διότι η αναβαλλόμενη φορολογία είναι ένας λογιστικός κανόνας που 

εισήχθη μέσω των προτύπων αυτών στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οπότε η εφαρμογή 

τους επηρεάζει κατά προέκταση την εφαρμογή της λογιστικής της αναβαλλόμενης 

φορολογίας. Στο τρίτο υποκεφάλαιο ακολουθούν προγενέστερες έρευνες που 

αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Μέσω των ερευνών αυτών 

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ στα κεφαλαιακά 

μεγέθη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και κατά πόσο μέσω του πλαισίου 
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αυτού αντιμετωπίζονται ζητήματα που συνεισέφεραν στο ξέσπασμα και την 

εξάπλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, συμπεριλαμβάνονται έρευνες που αφορούν το κυρίως 

αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας και αναλύονται άρθρα σχετικά με 

την ορθή εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 12 και του SFAS 109, όπως και άρθρα που εξετάζουν 

αν η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό 

την χειραγώγηση των κερδών σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ή τα US 

GAAP. Τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

 

2.2 Έρευνες περί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

 

 

Αρχικά κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στην 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, σχετικά με τον 

βαθμό υιοθέτησής τους, τις τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εισαγωγή τους 

σε διάφορες χώρες, καθώς και τον βαθμό που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων που 

μετέβησαν στην εφαρμογή τους. 

Το άρθρο των Street et al. (1999), αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα που 

έγινε έχοντας ως δείγμα μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι 

οποίες ισχυρίζονταν ότι συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 

αναφοράς κατά το 1996. Τα ευρήματα που εξήχθησαν αποκαλύπτουν σημαντική μη 

συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α. Ορισμένες από τις παρατυπίες συμπεριλαμβάνουν τη 

χρήση του κανόνα του χαμηλότερου ποσού μεταξύ κόστους και αγοραίας αξίας 

(Lower of Cost or Market Value) στα αποθέματα, την αποτυχία της κεφαλαιοποίησης 

ορισμένων εξόδων ανάπτυξης και τη μη συμμόρφωση στους κανόνες γνωστοποίησης 

των συνταξιοδοτικών πληροφοριών. Η μη συμμόρφωση στα Δ.Π.Χ.Α., όπως 

αποδείχθηκε από την έρευνα των Street et al., προβλημάτισε την I.A.S.C. 

(International Accounting Standards Committee), καθώς εκείνη την περίοδο 

προσπαθούσε να αποκτήσει την έγκριση της I.O.S.C. (International Organization of 
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Securities Commissions) ώστε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων» να τεθεί σε ισχύ από τις οικονομικές καταστάσεις του 

1999. 

Εννέα χρόνια αργότερα η έρευνα των Armstrong et al. (2008), εξετάζει τις 

αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε γεγονότα που σχετίζονται στενά με 

την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς, η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα 

σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση της σύγκλισης της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι υπάρχει θετική αντίδραση 

στη χρηματιστηριακή τιμή των επιχειρήσεων που είχαν χαμηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς και ασυμμετρία στις πληροφορίες που 

παρουσίαζαν πριν από την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α., διότι οι επενδυτές ανέμεναν 

επιπρόσθετα οφέλη κατά την εφαρμογή τους. Επίσης υπήρξε αρνητική αντίδραση για 

επιχειρήσεις που είχαν την έδρα τους σε χώρες με αυστηρούς κανόνες δικαίου, λόγω 

των ανησυχιών των επενδυτών στην επιβολή των Δ.Π.Χ.Α. Τέλος, διαπιστώνεται 

θετική αντίδραση σε επιχειρήσεις με υψηλή ποιότητα πληροφοριών πριν από την 

υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α., δεδομένου ότι οι επενδυτές ανέμεναν καθαρά οφέλη από 

την χρήση τους. 

Το ίδιο έτος γίνεται επίσης μία έρευνα από τους Soderstrom και  Sun (2008), 

οι οποίοι εξετάζουν την επίδραση της πρώτης εφαρμογής των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς υπό το πρίσμα των GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles). Το συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι τυχόν 

διαφορές μεταξύ χωρών, όσον αφορά την ποιότητα της εφαρμοζόμενης λογιστικής 

τεχνικής, είναι πολύ πιθανόν να παραμείνουν ακόμα και μετά την εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α. Αυτό, σύμφωνα με τους συγγραφείς, συμβαίνει διότι η λογιστική ποιότητα 

συναρτάται με το θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί σε κάθε χώρα, 

συμπεριλαμβανομένου του νομικού και πολιτικού συστήματος. 

Οι Daske et al. (2008) με την έρευνά τους εξετάζουν τις οικονομικές 

συνέπειες της υποχρεωτικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, με την ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρμογής αυτής στην ρευστότητα 

των επιχειρήσεων, το κόστος του κεφαλαίου καθώς και το q του Τόμπιν (Tobin’s q) 

σε 26 χώρες, λαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ως δείγμα. Σύμφωνα με 

το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας, κατά μέσο όρο, από τη χρονική στιγμή 

της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. διαπιστώνεται αύξηση της ρευστότητας των 
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επιχειρήσεων, καθώς και μείωση στο κόστος κεφαλαίου και αύξηση στην αποτίμηση 

των μετοχών. Μία άλλη διαπίστωση που προκύπτει, χωρίζοντας το δείγμα των 

επιχειρήσεων σε υπό-δείγματα, είναι ότι τα σχετιζόμενα με την κεφαλαιαγορά οφέλη 

παρουσιάζονται μόνο σε χώρες όπου οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρα να είναι διαφανείς 

και η επιβολή του νόμου είναι ισχυρή. Τέλος, συγκρίνοντας επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. υποχρεωτικά με αυτές που τα εφαρμόζουν προαιρετικά, οι 

συγγραφείς, διαπιστώνουν ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά τη κεφαλαιαγορά είναι πιο 

έντονες για τις επιχειρήσεις που στρέφονται εθελοντικά στα Δ.Π.Χ.Α., τόσο κατά το 

έτος της εθελοντικής εφαρμογής τους, όσο και κατά το έτος της υποχρεωτικής 

εφαρμογής τους. 

 Το 2012 γίνεται μία επιστημονική έρευνα από τους Yip et al., η οποία 

εξετάζει αν η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευκολία 

σύγκρισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 17 χωρών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι η υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. βελτιώνει τη 

συγκρισιμότητα των πληροφοριών μεταξύ χωρών (cross-country)  κάνοντας επί της 

ουσίας παρόμοια πράγματα να φαίνονται όμοια, χωρίς όμως να κάνει διαφορετικά 

πράγματα να φαίνονται λιγότερο διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει λόγω της λογιστικής 

σύγκλισης και της υψηλότερης ποιότητας των πληροφοριών που αποκτούνται 

εξαιτίας των Δ.Π.Χ.Α. 

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Horton et al. (2012) που γίνεται κατά το 

ίδιο έτος και είναι σχετική με την βελτίωση της πληροφόρησης λόγω της εφαρμογής 

των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, εξετάζεται η επίδραση της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Α. στο πληροφοριακό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα που καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι, μετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. τα σφάλματα των προβλέψεων είναι μειωμένα 

σε σχέση με το παρελθόν που τα Δ.Π.Χ.Α. δεν είχαν εφαρμοστεί και ότι το μέγεθος 

της μείωσης του σφάλματος πρόβλεψης σχετίζεται ουσιαστικά από τις διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στα Δ.Π.Χ.Α. και τους τοπικούς λογιστικούς κανόνες. Τα 

ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η μείωση του λάθους οφείλεται στην εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α. και όχι σε τυχαίους παράγοντες. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής 

συμφωνεί με την έρευνα των Yip et al. (2012) αφού καταλήγει στο ότι η υποχρεωτική 

εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. έχει βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών που 

παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις και σαν αποτέλεσμα βελτιώνεται η λογιστική 

συγκρισιμότητα.  
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2.3 Έρευνες περί Βασιλείας ΙΙΙ 

 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης εξετάζονται άρθρα καθώς 

και έρευνες που αφορούν το πλαίσιο εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. Η Βασιλεία ΙΙΙ 

αποτελεί ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που επιδιώκει να ενισχύσει τη μικρο-

προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση της λειτουργίας των τραπεζών και να 

αντιμετωπίσει, μέσω μακρο-προληπτικών πολιτικών, τον συστημικό κίνδυνο που 

μπορεί να εμφανιστεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αναλύονται οι διάφορες 

πτυχές της σε συνδυασμό με ένα πλήθος ερευνών και άρθρων, έχοντας ως σκοπό την 

ολοκληρωμένη εξέταση και παρουσίασή της. 

Το άρθρο των Blundell-Wignall και Atkinson (2010), αναγνωρίζει ότι σε 

προηγούμενες μελέτες του ΟΟΣΑ έχουν προσδιοριστεί τα κύρια χαρακτηριστικά της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα, 

ο υπέρμετρος κίνδυνος που συγκεντρώθηκε από πολύ μεγάλα σε σχέση με των κλάδο 

τους ιδρύματα (too-big-to-fail), η διάχυτη αφερεγγυότητα που προέκυψε από την 

μετάδοση της κρίσης και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, καθώς και η έλλειψη 

ρυθμιστικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικών συστημάτων ανάλυσης. Σκοπός του 

άρθρου αυτού είναι να εξετάσει  πώς οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ αντιμετωπίζουν 

τα ζητήματα αυτά και κατά πόσο μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης μιας άλλης 

κρίσης με τα χαρακτηριστικά της κρίσης του 2008. Το συμπέρασμα του άρθρου είναι 

ότι, αν και οι κεφαλαιακές προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ έχουν κάποια πολύ χρήσιμα 

στοιχεία, ιδιαίτερα ενός δείκτη μόχλευσης, ένα ρυθμιστικό κεφάλαιο (capital buffer) 

και την πρόταση για την αντιμετώπιση της υπερκυκλικότητας μέσω δυναμικών 

προβλέψεων, παρουσιάζονται και ορισμένες ελλείψεις. Για παράδειγμα, δεν τίθεται 

σε σωστή βάση το πιο θεμελιώδες κανονιστικό πρόβλημα που έγκειται  στο ότι οι 

‘υποσχέσεις’ που απαρτίζουν κάθε χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αντιμετωπίζονται 

ισότιμα. Το ζήτημα αυτό έχει πολλές συνέπειες για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης, 

μεταξύ των οποίων η μεταρρύθμιση στη δομή της διαδικασίας της εποπτείας και η 

ρύθμιση του κατά πόσο το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί 

στο κανονιστικό πλαίσιο. 

Ένα χρόνο μετά γίνεται η έρευνα των Cosimano και Hakura (2011), η οποία 

διερευνά την επίδραση των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων που εισάγονται στο 
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πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και αφορούν τα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την αύξηση των δανείων. Υψηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, μαζί με την αύξηση του οριακού κόστους χρηματοδότησης 

των τραπεζών, οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην έρευνα αυτή, υποδηλώνουν ότι οι μεγάλες τράπεζες θα 

χρειαστεί, κατά μέσο όρο να αυξήσουν την αναλογία συμμετοχικών τίτλων προς 

στοιχεία του ενεργητικού κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες στο πλαίσιο της Βασιλείας 

ΙΙΙ. Οι εκτιμήσεις μέσω του Generalized Methods of Moments (GMM) δείχνουν ότι 

αυτό θα οδηγήσει τις μεγάλες τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού τους 

κατά 16 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα η αύξηση των δανείων να μειωθεί κατά 1,3 

τοις εκατό μακροχρόνια. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η 

εφαρμογή των νέων κανονισμών θα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα ανάλογα 

με το καθαρό κόστος αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και την 

ελαστικότητα της ζήτησης δανείων. 

Το ίδιο έτος διεκπεραιώνεται η έρευνα των Repullo et al. (2011). Με την 

έρευνα αυτή γίνεται μια κριτική αξιολόγηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος ασφαλείας που οφείλουν να έχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, και το οποίο βασίζεται στην απόκλιση 

του λόγου των πιστώσεων προς το ΑΕΠ σε σχέση με την πορεία του. Οι συγγραφείς 

της έρευνας αυτής καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μια μηχανική εφαρμογή του 

ρυθμιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ τείνει να μειώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

των τραπεζών όταν η αύξηση του ΑΕΠ είναι υψηλή, ενώ αντιθέτως οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις αυξάνονται στην περίπτωση που η αύξηση του ΑΕΠ είναι μικρή.  

Επίσης το ίδιο έτος υπάρχει μία, κυρίως ποσοτική, έρευνα από τους Slovik και 

Cournede (2011), οι οποίοι είναι στελέχη του οικονομικού τμήματος του ΟΟΣΑ. 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή ο εκτιμώμενος μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος της 

εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ στην αύξηση του ΑΕΠ είναι της τάξεως του -0,05 έως 

και -0,15 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως. Η οικονομική απόδοση επηρεάζεται κυρίως 

από την αύξηση των spread των τραπεζικών χορηγήσεων, καθώς οι τράπεζες 

μετακυλούν ένα μέρος της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης τους, λόγω των 

υψηλότερων κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, στους πελάτες τους. Επίσης, για την 

κάλυψη των επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω της Βασιλείας ΙΙΙ, (4,5% 

για το κοινό μετοχικό κεφάλαιο, 6% για τον δείκτη tier 1) οι τράπεζες εκτιμάται ότι 

θα αυξήσουν τα spread των χορηγήσεων τους κατά μέσο όρο 15 μονάδες βάσης. 
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Αντίστοιχα για το 2019, τα spread των χορηγήσεων προβλέπεται ότι θα αυξηθούν 

κατά 50 μονάδες βάσης. Τέλος, η έρευνα καταλήγει ότι, στο βαθμό που η 

νομισματική πολιτική δεν θα περιορίζεται από το μηδενικό χαμηλό όριο, ο 

αντίκτυπος της Βασιλείας ΙΙΙ στην οικονομική απόδοση θα μπορούσε να 

αντισταθμιστεί από μία μείωση των επιτοκίων της νομισματικής πολιτικής κατά 30 

έως 80 μονάδες βάσης. 

 

 

2.4 Έρευνες περί Αναβαλλόμενης Φορολογίας 

 

 

Το τέταρτο και τελευταίο υποκεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης εστιάζει στο 

κυρίως αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας που πραγματεύεται την 

αναβαλλόμενη φορολογία μέσω του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12, καθώς και την 

έννοια της χειραγώγησης των κερδών, που είναι γνωστή και ως earnings 

management. Ακολουθεί η παράθεση και η ανάλυση ερευνητικών άρθρων καθώς και 

εργασιών που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, με σκοπό την εις βάθος 

κατανόηση του. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διάφορα ερευνητικά ερωτήματα 

και ερευνητικοί στόχοι.  Πριν την τοποθέτηση και ανάλυση των άρθρων, θα ήταν πιο 

ορθό να παραθέσουμε την έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας ως την οικονομική 

ελάφρυνση ή επιβάρυνση που δημιουργείται από την διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με την αντίστοιχη 

φορολογική τους βάση. Από την διαφορά αυτή προκύπτει η αναβαλλόμενη 

φορολογία, η οποία καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο 

κέρδος ή τη ζημία της περιόδου, εκτός της περίπτωσης που η αναβαλλόμενη αυτή 

φορολογία πηγάζει από μία συναλλαγή που καταχωρείται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης.  

 Σύμφωνα με το ερευνητικό άρθρο των Amir et al. (1997), στο οποίο 

επιχειρείται η εξέταση της συνάφειας της αξίας των αναβαλλόμενων φορολογικών 

στοιχείων σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το SFAS 109, τα αναβαλλόμενα 

φορολογικά στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν σε εφτά κατηγορίες. Οι κατηγορίες 

αυτές είναι οι εξής: Αποσβέσεις, ζημίες και πιστώσεις μεταφερόμενες εις νέον, 

δαπάνες αναδιοργάνωσης, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, παροχές προς τους 
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εργαζόμενους, αποτίμηση προβλέψεων σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις κάποιου 

οργανισμού και τέλος τα λοιπά σχετικά στοιχεία. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο 

διαχωρισμός του αναβαλλόμενου φόρου σε συνιστώσες παρέχει πληροφορίες με 

σημαντική αξία. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής αποτίμησης της πρώτης 

κατηγορίας, δηλαδή των αποσβέσεων, βρίσκεται κοντά στο μηδέν, πράγμα που 

δηλώνει ότι οι επενδυτές προσδοκούν ότι οι επενδύσεις σε αποσβέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία πρόκειται να συνεχιστούν, μειώνοντας την πιθανότητα μελλοντικής 

αναστροφής του αναβαλλόμενου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. Επίσης, 

αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από την 

κατηγορία των δαπανών αναδιοργάνωσης έχουν συντελεστή αποτίμησης ο οποίος 

είναι αρκετά μεγαλύτερος από τις άλλες κατηγορίες, αντανακλώντας τη μεγάλη 

πιθανότητα που υπάρχει για βραχυπρόθεσμη αναστροφή. Τέλος, παρατηρείται ότι η 

καθαρή πραγματοποιηθείσα αξία του αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει από 

ζημίες και πιστώσεις μεταφερόμενες εις νέον έχει αρνητική συσχέτιση με την τιμή 

της μετοχής. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει πως οι επενδυτές δεν αναμένουν ένα 

μέρος των μεταφερόμενων αυτών στοιχείων να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. 

 Τρία χρόνια αργότερα δημοσιεύεται το άρθρο της Chludek (2010) που 

αναλύει τη σχέση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των αναβαλλόμενων 

φόρων κάποιου οργανισμού και της αξίας του οργανισμού, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η ολοκληρωμένη ανάλυση, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις διαφορετικές αναβαλλόμενες φορολογικές συνιστώσες, δείχνει ότι οι 

επενδυτές γενικά δεν θεωρούν ότι οι αναβαλλόμενοι φόροι παρέχουν σχετικές 

πληροφορίες όσον αφορά την αξία κάποιας επιχείρησης, με εξαίρεση τις υπέρογκες 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η 

έλλειψη σχέσεως μεταξύ της αξίας κάποιας επιχείρησης με το ύψος των 

αναβαλλόμενων φορολογικών πληροφοριών μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη των 

επιπτώσεων των αναβαλλόμενων φόρων στις ταμειακές ροές της επιχείρησης, η 

ανάλυση σχετικότητας συνοδεύεται από μια ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων σε 

αντίστροφη ισορροπία. 

Η έρευνα των Chang et al.(2009) εξετάζει την σχέση της αξίας της 

επιχείρησης και των δεδουλευμένων αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων που 

παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  Τα δεδουλευμένα 

φορολογικά στοιχεία χωρίζονται σε αναβαλλόμενα περιουσιακά στοιχεία και 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα 
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έρευνα της Chludek (2010), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

τεκμηριώνεται μια θετική σχέση μεταξύ των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων και της αξίας της επιχείρησης χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα των επιπέδων, ενώ τα αποτελέσματα του υποδείγματος των επιστροφών 

δείχνουν πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αντανακλούν μελλοντικές 

πληρωμές φόρων. Τέλος, το υπόλοιπο των μη αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων 

φορολογικών περιουσιακών στοιχείων παρέχει ένα αρνητικό μήνυμα στην αγορά 

σχετικά με τη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στις ζημιογόνες επιχειρήσεις. 

 

 

2.4.1 Αναβαλλόμενη Φορολογία και Earnings Management 

 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή, αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία η αναβαλλόμενη 

φορολογία συνδέεται πολλές φορές με την χειραγώγηση των κερδών των 

επιχειρήσεων (Earnings management). Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια εξετάζονται 

άρθρα και ερευνητικές εργασίες που έχουν σαν αντικείμενο την σχέση της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και της χειραγώγησης κερδών. Η σημασία της 

χειραγώγησης των κερδών έγκειται στην βαρύτητα που έχουν τα κέρδη ενός 

οργανισμού στην αξία του, καθώς και στην συνολική του εικόνα. Γενικά κατά την 

διαδικασία της χειραγώγησης των κερδών, οι συντάκτες των οικονομικών 

καταστάσεων επωφελούνται από ενδεχόμενα κενά στις εφαρμοζόμενες λογιστικές 

αρχές ώστε να χειραγωγήσουν διάφορα οικονομικά μεγέθη, όπως στοιχεία του 

ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Αρχικά υπάρχει η έρευνα των Scholes et al. που διεξάγεται το 1990 και 

ελέγχει κατά πόσο οι πολιτικές των τραπεζών που συνδέονται με τις επενδύσεις που 

κάνουν, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις που παρέχουν, μπορούν να εξηγηθούν από 

αλλαγές στη φορολογία. Οι συγγραφείς τεκμηριώνουν αλλαγές στις πολιτικές 

διακράτησης εθνικών ομολόγων που συνδέονται άμεσα με τις αλλαγές στους 

φορολογικούς κανόνες που αφορούν την έκπτωση που προέρχεται από τους 

χρεωστικούς τόκους. Τεκμηριώνεται επίσης η σύνδεση μεταξύ των οριακών 

φορολογικών συντελεστών των τραπεζών με τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές τους 
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αποφάσεις. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι μεταβολές στις αποφάσεις αυτές δεν 

συσχετίζονται απολύτως με τις αλλαγές των φορολογικών κανόνων, λόγω τους 

κόστους προσαρμογής που υπάρχει. 

 Το 1997, διεξάγεται η ερευνητική εργασία των Burgstahler et al. όπου 

διερευνάται το κατά πόσον οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κρίση τους στον τομέα 

της λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας ώστε να αυξήσουν τα εταιρικά κέρδη 

και να αποφύγουν τυχόν ζημίες. Οι συγγραφείς παρατηρούν ότι επιχειρήσεις με 

μικρής κλίμακας κέρδη, μειώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ποσοστό των 

ακαθάριστων αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων σε σχέση με τις σχετικές 

προβλέψεις, σε σύγκριση με επιχειρήσεις που έχουν μικρής κλίμακας ζημίες. Επίσης, 

δεν ανακύπτει καμία απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις που έχουν φαινομενικά μετακινηθεί 

από το να έχουν μικρής κλίμακας ζημίες σε μικρής κλίμακας κέρδη, βάσει των 

αναγνωριζόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα μελλοντικά ώστε να 

υποστηρίζεται η αλλαγή αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν επίσης, 

ότι οι επιχειρήσεις που αυξάνουν τα κέρδη τους μέσω της αναγνώρισης 

αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων έχουν σχετικά μικρότερο 

κόστος διαχείρισης των εσόδων ώστε να αποφευχθούν ζημίες. 

 Έξι χρόνια αργότερα, δημοσιεύεται η ερευνητική εργασία των Holland et al. 

(2003). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογίας που αναγνωρίζεται σε περιόδους που οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις έχουν 

ισχυρά κίνητρα να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους. Στην έρευνα αυτή 

συμπεριλαμβάνονται συνολικά 58 επιχειρήσεις, οι οποίες εξετάζονται για την διετία 

1991 – 1992. Το μέγεθος της υπερ-αναγνώρισης ή υπό-αναγνώρισης αναβαλλόμενων 

φορολογικών στοιχείων κρίνεται οικονομικά σημαντικό και ανέρχεται, κατά μέσο 

όρο, στο 9% των κερδών ή ζημιών προ φόρων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 

έρευνας, εξετάζεται η υπέρ-αναγνώριση ή η υπό-αναγνώριση της αναβαλλόμενης 

φορολογίας σε σχέση με μια σειρά μεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν από την 

βιβλιογραφία που συνδέεται με τη διαχείριση κερδών. Σε ένα πολυμεταβλητό 

περιβάλλον διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της υπέρ/υπό αναγνώρισης σχετίζεται 

κυρίως με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πρώτον, εάν η επιχείρηση πρόκειται να 

δημοσιεύσει ζημίες προ φόρων ή κέρδη προ φόρων, δεύτερον, το ύψος του φόρου 

που αναγνωρίστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια και τρίτον, το επίπεδο των 

προκαταβαλλόμενων φόρων (Advance Corporation Tax). Η εργασία καταλήγει στο 
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ότι υπάρχουν επαρκή ευρήματα που υποστηρίζουν την υπόθεση της εξομάλυνσης των 

κερδών από τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το «εργαλείο» της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Το 2008 δημοσιεύεται η ερευνητική εργασία από τον Skinner (2008) Η 

ερευνητική αυτή εργασία παρέχει αποδείξεις σχετικές με τον ρόλο που έπαιξε η 

λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας στην πρόσφατη οικονομική κρίση 

ανάμεσα στις μεγαλύτερες Ιαπωνικές τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 

μετά την υιοθέτηση της λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας το 1998, οι 

μεγαλύτερες Ιαπωνικές τράπεζες αναγνώρισαν αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις ύψους 6.6 Τρις.¥ (περίπου 55 Δις. Δολάρια), που αντιστοιχούσαν περίπου 

στο 29% των ιδίων κεφαλαίων τους. Χωρίς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία οι τράπεζες 

αυτές θα ήταν αφερέγγυες. Τα στοιχεία που συλλέγονται συγκλίνουν στο ότι η 

Ιαπωνική κυβέρνηση, καθώς και οι η Ιαπωνική τραπεζική ρυθμιστική αρχή 

χρησιμοποίησαν την λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας ως ένα μέρος 

στρατηγικής ανοχής στα αποτελέσματα των τραπεζών. Επίσης τα στελέχη των 

τραπεζών χρησιμοποίησαν τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία ώστε 

να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ρυθμιστικά κεφάλαια στο απαραίτητο ύψος. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποδεικνύουν ότι οικονομικά 

κίνητρα μπορούν να στρεβλώσουν τον τρόπο που υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται 

κάποιοι λογιστικοί κανόνες.  
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2.5 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Επισκόπησης 

 

 

Παραπάνω παρατέθηκε ένα πλήθος ερευνών και επιστημονικών άρθρων, που σκοπό 

είχε την απεικόνιση διαφόρων απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που επηρεάζει 

άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙΙ και τέλος την 

εφαρμογή της λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας, μέσω του Δ.Λ.Π. 12 και 

του SFAS 109. Ακολουθούν τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν ανά θεματική 

ενότητα. 

 Πρώτον, από τα άρθρα που σχετίζονται με την εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  προκύπτει το συμπέρασμα ότι αν και 

υπήρξε δυσκολία στην αρχική εισαγωγή και εφαρμογή των προτύπων, η χρήση τους 

είχε σαν αποτέλεσμα την πιο ορθή και ολοκληρωμένη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και την αύξηση τις 

συγκρισιμότητας επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες, αλλά 

εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. 

Δεύτερον, από τα άρθρα που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το πλαίσιο αυτό εισήχθη 

ώστε να ενισχυθεί η ρυθμιστική παρέμβαση της λειτουργίας των τραπεζών και να 

αντιμετωπιστεί ο υπέρμετρος συστημικός κίνδυνος που μπορεί να εμφανιστεί στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, φανερώνεται ότι η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 

μπορεί να περιορίσει όχι μόνο την διαθεσιμότητα των πιστώσεων, αλλά και την 

οικονομική δραστηριότητα συνολικά. 

 Τέλος, από τα άρθρα που σχετίζονται με την αναβαλλόμενη φορολογία και 

την σχέση της με την χειραγώγηση των κερδών, προκύπτει ότι τα στοιχεία του 

ισολογισμού που προκύπτουν από την λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας 

επηρεάζουν την αξία και την εικόνα μιας επιχείρησης, καθώς και ότι η αναβαλλόμενη 

φορολογία μπορεί να συνδεθεί με την χειραγώγηση των κερδών κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση και η ανάλυση του θεσμικού 

πλαισίου που στηρίζεται το θέμα της παρούσας διπλωματική εργασίας. Έτσι γίνεται 

αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που συνοδεύει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 

«Φόροι Εισοδήματος» στο δεύτερο υποκεφάλαιο, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που 

συνδέεται με το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας στο τρίτο υποκεφάλαιο. 

 

 

3.2 Θεσμικό πλαίσιο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος»  

 

 

3.2.1 Εισαγωγή θεσμικού πλαισίου Δ.Λ.Π. 12 

 

 

Το κύριο αντικείμενο του υποκεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση, καθώς και η 

εξέταση του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12, το οποίο ασχολείται με το λογιστικό 

χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Το πρότυπο αυτό αντικατέστησε το διεθνές 

λογιστικό πρότυπο 12, με ονομασία «Λογιστική φόρου εισοδήματος» και 

εφαρμόζεται για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1998. Σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 12, συγκρίνεται η λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και των 

Υποχρεώσεων με την αντίστοιχη φορολογική τους βάση, ώστε να αναγνωριστεί η 

προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογία. Πιο συγκεκριμένα οι διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. α) Στις 

προσωρινές διαφορές, που αποτελούν διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν 

μελλοντικά, β) Στις μόνιμες διαφορές, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Οι 
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προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές, από τις οποίες δημιουργούνται αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις και στις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, από τις οποίες δημιουργούνται 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Πίνακας 3.1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
 
 

3.2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

 

 

Πίνακας 3.2 Ιστορική εξέλιξη Δ.Λ.Π. 12 

Ημερομηνία Γεγονός Σχόλια 

Απρίλιος 1978 
Σχέδιο Έκθεσης Ε13 - Λογιστική των 

Φόρων Εισοδήματος.  

Ιούλιος 1979 
Δ.Λ.Π. 12 - Λογιστική των Φόρων 

Εισοδήματος.  

Ιανουάριος 1989 
Σχέδιο Έκθεσης Ε33 - Έκδοση Λογιστικής 

των Φόρων Εισοδήματος.  

1994 Επαναδιαμόρφωση Δ.Λ.Π. 12 (1979) 
 

Οκτώβρης 1994 
Σχέδιο Έκθεσης Ε49 - Έκδοση Φόρων 

Εισοδήματος  

Οκτώβρης 1996 Δημοσίευση Δ.Λ.Π. 12 Φόροι Εισοδήματος 

Ενεργό για Οικ. 

Καταστάσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 1998. 

Οκτώβρης 2000 
Περιορισμένες αναθεωρήσεις του Δ.Λ.Π. 

12. 

Ενεργό για Οικ. 

Καταστάσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 2001. 

Μάρτιος 2009 
Εκδόθηκε το Σχέδιο Έκθεσης ED/2009/2 

Φόροι Εισοδήματος. 

Διορία Σχολιασμού 31 

Ιουλίου 2009. 

Σεπτέμβρης 

2010 

Σχέδιο Έκθεσης ED/2010/11 

Αναβαλλόμενη Φορολογία : Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Διορία Σχολιασμού 9 

Νοεμβρίου 2010. 

Δεκέμβρης 2010 

Τροποποιήσεις στο κομμάτι Αναβαλλόμενη 

Φορολογία : Ανάκτηση των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Ενεργό για Οικ. 

Καταστάσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 2012. 

Ιανουάριος 2016 

Τροποποιήσεις στο κομμάτι Αναγνώριση 

Αναβαλλόμενων Φορολογικών απαιτήσεων 

από απραγματοποίητες Ζημίες. 

Ενεργό για Οικ. 

Καταστάσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 2017. 
Πηγή: iasplus 

Λογιστική Αξία < Φορολογική Αξία Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

Λογιστική Αξία > Φορολογική Αξία Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

Λογιστική Αξία > Φορολογική Αξία Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

Λογιστική Αξία < Φορολογική Αξία Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Όσον αφορά την πιο πρόσφατη τροποποίηση του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12 

που αφορά  την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων από 

απραγματοποίητες ζημίες ορίζονται οι ακόλουθες αλλαγές: 

1. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία για τον καθορισμό της λογιστικής τους αξίας, αλλά αποτιμώνται 

στο κόστος για φορολογικούς σκοπούς οδηγούν σε μια εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά, ανεξαρτήτως αν ο κάτοχος του χρεογράφου αναμένει να ανακτήσει 

τη λογιστική του αξία μέσω πώλησης ή χρήσης του. 

2. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίμηση 

των πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών. 

3. Οι εκτιμήσεις μελλοντικών φορολογητέων κερδών δεν περιλαμβάνουν 

μειώσεις φόρων που προκύπτουν από την αντιστροφή των εκπιπτόμενων 

προσωρινών διαφορών.  

4. Μια οικονομική οντότητα αξιολογεί μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

σε συνδυασμό με άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην 

περίπτωση που η φορολογική νομοθεσία περιορίζει τη χρησιμοποίηση των 

φορολογικών ζημιών, η οικονομική οντότητα θα εκτιμήσει ένα αναβαλλόμενο 

φορολογικό περιουσιακό στοιχείο σε συνδυασμό με άλλα αναβαλλόμενα 

φορολογικά περιουσιακά στοιχεία του ίδιου τύπου. 

 

 

3.2.3 Σκοπός 

 

 

Ο σκοπός του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12 «Φόροι εισοδήματος» είναι να 

καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Καίριο θέμα στη λογιστική 

των φόρων εισοδήματος είναι ο τρόπος λογιστικοποίησης των τρεχουσών και των 

μελλοντικών φορολογικών συνεπειών που προέρχονται από το διακανονισμό ή τη 

μελλοντική ανάκτηση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και 

συναλλαγών της διανυόμενης χρήσης. 
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3.2.4 Πεδίο Εφαρμογής 

 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτούν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

αντικείμενο έχει τη λογιστική παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος. Στους 

φόρους εισοδήματος περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στην 

επιχείρηση και βασίζονται στο φορολογητέο εισόδημά της, καθώς και οι 

παρακρατηθέντες φόροι που είναι πληρωτέοι από μία θυγατρική, συγγενή ή 

κοινοπραξία τη χρονική στιγμή της διανομής κερδών προς την επιχείρηση που 

συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις. Τέλος, το πρότυπο αυτό αν και δεν 

ασχολείται με τις μεθόδους της λογιστικής για τις κρατικές επιχορηγήσεις ή για τα 

φορολογικά κίνητρα των επενδύσεων, ασχολείται με τη λογιστική των προσωρινών 

διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τις επιχορηγήσεις αυτές ή τα κίνητρα 

επενδύσεων. 

 

 

3.2.5 Βασικές Αρχές Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το παρόν πρότυπο είναι οι εξής: 

 Η οικονομική μονάδα που αναγνωρίζει ένα στοιχείο του Ενεργητικού ή μια 

Υποχρέωση, αναμένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία του 

στοιχείου αυτού. Αν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου αυξάνει ή μειώνει τις μελλοντικές πληρωμές φόρου σε σχέση με την 

περίπτωση που δεν θα υπήρχε φορολογική επίδραση, θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο ή μία 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 

 Εάν ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος, τότε και το αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο που 

προκύπτει θα πρέπει να αναγνωρίζεται στην ίδια κατάσταση.  



20 
 

 Εάν ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο και αναγνωρίζεται στα ίδια 

κεφάλαια, τότε και το αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο που προκύπτει θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.  

 Κατά τη συνένωση επιχειρήσεων, το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει 

επηρεάζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων. 

 

 

3.2.6 Φορολογική Βάση 

 

 

Για την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12 «Φόροι εισοδήματος» 

απαιτείται η σύγκριση της φορολογικής βάσης των στοιχείων του Ενεργητικού και 

των Υποχρεώσεων με την λογιστική αξία των στοιχείων αυτών, ώστε να προκύψει 

μία αναβαλλόμενη φορολογία.  

Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα 

αφαιρεθεί από τα μελλοντικά φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε 

μια οικονομική οντότητα, όταν η οντότητα αυτή ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου, λόγω χρήσης ή πώλησής του. 

Η φορολογική βάση μιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, μείον κάθε 

ποσό που θα εκπίπτει φορολογικά σε σχέση με αυτήν την υποχρέωση σε μελλοντικές 

περιόδους. Όταν υπάρχει προκαταβολική είσπραξη εσόδου, η φορολογική βάση της 

υποχρέωσης που προκύπτει είναι η λογιστική αξία της, αφού έχει αφαιρεθεί κάθε 

ποσό εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές περιόδους. 

Σε περίπτωση δυσκολίας προσδιορισμού της φορολογικής βάσης κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου ή κάποιας υποχρέωσης, εφαρμόζεται η βασική αρχή του 

Δ.Λ.Π. 12. Οπότε, αναγνωρίζεται μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

(αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο) όταν αναμένεται ότι η ανάκτηση 

του περιουσιακού στοιχείου (της υποχρέωσης) πρόκειται να προκαλέσει μεγαλύτερη 

(μικρότερη) μελλοντική πληρωμή φόρου σε σχέση με αυτή που θα προκαλούνταν εάν 

η ανάκτηση δεν συνοδευόταν από φορολογικές συνέπειες (Νεγκάκης, 2015). 
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Πίνακας 3.3 Φορολογική βάση στοιχείου ενεργητικού και υποχρέωσης  
 

 Β                                   =                              +                               -   

 

 

 

 Β                                   =                              +                               -   

 

 

 

 

3.2.7 Προσωρινές Διαφορές 

 

 

Οι προσωρινές διαφορές αποτελούν τις διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης 

κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και της αντίστοιχης λογιστικής τους 

αξίας. Χρονικές διαφορές είναι οι διαφορές ανάμεσα στο φορολογητέο εισόδημα και 

το λογιστικό αποτέλεσμα, οι οποίες δημιουργούνται σε μία περίοδο και 

αναστρέφονται μελλοντικά. Όλες οι χρονικές διαφορές αποτελούν προσωρινές 

διαφορές. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν και στις περιπτώσεις που ακολουθούν, 

οι οποίες δεν καταλήγουν σε χρονικές διαφορές: 

α) Θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες δεν έχουν διανείμει το σύνολο των κερδών 

τους στη μητρική εταιρία ή στους επενδυτές. 

β) Αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων, η οποία δεν αναγνωρίζεται για 

φορολογικούς σκοπούς. 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν μερικές προσωρινές διαφορές που δεν καθίστανται και 

χρονικές. Τέτοιες διαφορές προκύπτουν όταν: 

α) Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μιας εκμετάλλευσης 

στο εξωτερικό, μετατρέπονται με ιστορικές τιμές συναλλάγματος. 

β) Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επαναδιατυπώνονται 

σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 29 «Χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες». 

γ) Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση διαφέρει από την φορολογική βάση της στιγμής εκείνης. 

Φορολογική Βάση 

μίας Υποχρέωσης 

Λογιστική 

Αξία 

Μελλοντικά 

εκπεστέα ποσά 

Μελλοντικά 

φορολογητέα 

ποσά 

Φορολογική Βάση 

ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού 

Λογιστική 

Αξία 

Μελλοντικά 

φορολογητέα 

ποσά 

Μελλοντικά 

εκπεστέα ποσά 

Πηγή:  Grant Thornton (2016), “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς” 
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Πίνακας 3.4 Διαφορές λογιστικών και φορολογητέων κερδών 

Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι: 

α) Φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται.  

β) Εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή 

τακτοποιείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόνιμες Διαφορές Προσωρινές Διαφορές 

Διαφορές Λογιστικών και 

Φορολογητέων Κερδών 

Όταν έσοδα ή έξοδα δεν 

προστίθενται ή  αφαιρούνται 

από τα φορολογητέα κέρδη 

Όταν έσοδα ή έξοδα 

υπολογίζονται στα λογιστικά 

και φορολογικά αποτελέσματα 

σε διαφορετικές περιόδους 

 

Αγνοούνται 

Εκπεστέες Φορολογητέες 

Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 

Απαιτήσεις 

Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 

Υποχρεώσεις 

Πηγή: Νεγκάκης  (2015) 
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Σχετικά με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς επιχειρήσεις αλλά 

και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες ορίζονται τα ακόλουθα σύμφωνα με το πρότυπο: 

α) Όσον αφορά τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται μία 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθοι 

όροι: 1) η μητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να 

ελέγχει το χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναστροφή της 

προσωρινής διαφοράς και 2) είναι πιθανόν ότι η διαφορά αυτή δεν θα αναστραφεί 

στο κοντινό μέλλον. 

β) Όσον αφορά τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται μία 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 1) θα υπάρξει μελλοντική αναστροφή των προσωρινών διαφορών 

αλλά και 2) φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθεί η 

διαφορά. 

 

3.2.8 Φορολογικές ζημίες και πιστωτικοί φόροι που δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί 

 

 

Για τις φορολογικές ζημιές και τους πιστωτικούς φόρους που δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί ισχύουν τα ακόλουθα, που δεν διαφέρουν από αυτά που απαιτούνται 

για την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προκύπτει από 

εκπεστέες διαφορές. Για τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών και των πιστωτικών 

φόρων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, αναγνωρίζεται αναβαλλόμενο φορολογικό 

περιουσιακό στοιχείο έως το σημείο που αναμένεται να προκύψει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ζημίες και οι πιστωτικοί φόροι. Οπότε, όταν η οικονομική οντότητα παρουσιάζει 

ιστορικά ζημίες, για την αναγνώριση του αναβαλλόμενου περιουσιακού στοιχείου θα 

πρέπει να έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή άλλη απόδειξη 

ύπαρξης επαρκούς φορολογητέου κέρδους έναντι του οποίου οι ζημίες αυτές θα 

συμψηφιστούν μελλοντικά (Νεγκάκης, 2015).  
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3.2.9 Αναβαλλόμενος φόρος που προκύπτει από ενοποίηση 

επιχειρήσεων 

 

 

Προσωρινές διαφορές μπορεί να προκύψουν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Κατά 

το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», 

μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε προκύπτουσα αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης. Έτσι, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αυτές, επηρεάζουν τη δημιουργούμενη 

υπεραξία από την ενοποίηση των επιχειρήσεων. Όμως, μια οικονομική οντότητα δεν 

αναγνωρίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

Από τη συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών τη συμμετοχή μπορεί να θεωρεί 

πιθανό ότι θα ανακτήσει μία δική του αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, που 

όμως δεν είχε αναγνωρισθεί πριν από τη συνένωση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, αν 

και ο αποκτών αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, δεν την 

περιλαμβάνει ως μέρος της λογιστικοποίησης της συνένωσης των επιχειρήσεων, 

οπότε και δεν την λαμβάνει υπόψη του για τον υπολογισμό της υπεραξίας. 

Τέλος, αν κατά τη λογιστικοποίηση μιας συνένωσης το δυνητικό όφελος των 

μεταφερόμενων εις νέον φορολογικών ζημιών ή άλλων αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων του αποκτώμενου δεν πληρούσαν τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου 

χρηματοοικονομικής αναφοράς 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» για ξεχωριστή 

αναγνώριση, ο αποκτών τη συμμετοχή θα αναγνωρίσει τον αναβαλλόμενο πιστωτικό 

φόρο στο κέρδος ή στη ζημία. Επίσης ο αποκτών θα: 

α) Μειώσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας στο ποσό που θα είχε αναγνωριστεί αν 

η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είχε αναγνωριστεί ως αναγνωρίσιμο 

περιουσιακό στοιχείο από την ημερομηνία απόκτησης. 

β) Αναγνωρίσει τη μείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας ως δαπάνη. 

  



25 
 

3.2.10 Αποτίμηση 

 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται για 

την τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους στο αναμενόμενο ποσό πληρωμής ή 

ανάκτησης από τις φορολογικές αρχές με τους θεσπισμένους, μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της περιόδου αναφοράς, φορολογικούς συντελεστές καθώς και νόμους. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 

με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το 

διακανονισμό του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.  

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, απαιτείται λεπτομερής προσδιορισμός του 

χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς που τις περισσότερες φορές είναι 

πρακτικά αδύνατον και δεν επιτρέπεται προεξόφληση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς μία τέτοια κίνηση θα 

ερχόταν σε αντίθεση με βασικές αρχές των προτύπων, όπως αυτή της 

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ οικονομικών οντοτήτων. 

 

 

3.2.11 Αναγνώριση τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε βασική αρχή του παρόντος προτύπου είναι ότι η αναγνώριση 

του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου ακολουθεί τον τρόπο αναγνώρισης της 

ίδιας της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι αν η συναλλαγή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα, τότε και οι φορολογικές επιπτώσεις της αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Αντίστοιχα αν η συναλλαγή αναγνωρίζεται εκτός αποτελεσμάτων, 

τότε και οι φορολογικές επιπτώσεις της αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων. 

Για παράδειγμα, εάν κάποια συναλλαγή αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, τότε και οι 

φορολογικές επιπτώσεις της συναλλαγής αυτής θα αναγνωριστούν στα ίδια κεφάλαια. 
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3.2.11.1 Καταχώρηση στα αποτελέσματα 

 

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται 

σύμφωνα με την πράξη του συνοδεύουν, δηλαδή αν η συναλλαγή επιδρά στα 

αποτελέσματα τότε ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται ως έξοδο ή 

έσοδο στα κέρδη ή τις ζημίες της περιόδου. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η αναβαλλόμενη φορολογία προέρχεται 

από έσοδα ή έξοδα που περιλαμβάνονται στο λογιστικό κέρδος μίας περιόδου, αλλά 

όχι στο φορολογητέο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται φορολογικά περιουσιακά 

στοιχεία ή αναβαλλόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Ένα 

σχετικό παράδειγμα αφορά τα έσοδα από τόκους που εισπράττονται με καθυστέρηση 

και έτσι περιλαμβάνονται στο λογιστικό κέρδος ή ζημία της περιόδου που αφορούν 

αλλά στο φορολογητέο κέρδος ή ζημία σε ταμιακή βάση, δηλαδή όταν 

τακτοποιούνται. 

Τέλος, ενδέχεται στην περίπτωση που αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές 

ή όταν γίνεται επανεκτίμηση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών 

στοιχείων ή αλλαγή στον τρόπο ανάκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου, το ποσό 

των αναβαλλόμενων φόρων να αλλάξει, χωρίς να μεταβληθεί η προσωρινή διαφορά 

που τους δημιούργησε (Νεγκάκης, 2015). 

 

 

3.2.11.2 Καταχώρηση εκτός αποτελεσμάτων 

 

 

Αντίστοιχα με την λογική που περιγράφεται πιο πάνω, όταν ο τρέχων και ο 

αναβαλλόμενος φόρος συσχετίζονται με στοιχεία που καταχωρίζονται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα, τότε θα συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

Το ίδιο ισχύει και για συναλλαγές που επηρεάζουν την καθαρή θέση της οικονομικής 

μονάδας. Παράδειγμα αναγνώρισης της αναβαλλόμενης φορολογία στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα αποτελεί η μεταβολή της λογιστικής αξίας ενσώματου παγίου, 

που δημιουργεί αποθεματικό αναπροσαρμογής. Παράδειγμα αναγνώρισης της 

αναβαλλόμενης φορολογίας στην καθαρή θέση της οικονομικής μονάδας αποτελεί η 
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προσαρμογή της καθαρής θέσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία να προσδιοριστεί το ποσό του 

τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου που σχετίζεται με στοιχείο που έχει 

αναγνωριστεί εκτός των αποτελεσμάτων, τότε η αναγνώριση του τρέχοντος και του 

αναβαλλόμενου φόρου βασίζεται σε μία εύλογη αναλογική κατανομή του φόρου με 

βάση τους ισχύοντες κανόνες και συνθήκες (Νεγκάκης, 2015). 

 

 

3.2.12 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος από αμοιβές που 

καθορίζονται από την αξία των μετοχών 

 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνονται φορολογικά κίνητρα, όπως μία έκπτωση φόρου, 

σε καταβληθέντες απολαβές υπό την μορφή μετοχών, μετοχικών δικαιωμάτων 

προαίρεσης ή άλλων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής μονάδας. Το ποσό 

εκείνης της φορολογικής έκπτωσης μπορεί να διαφέρει από τη σχετιζόμενη συνολική 

δαπάνη αμοιβών και μπορεί να ανακύψει σε μεταγενέστερη λογιστική περίοδο. Για 

παράδειγμα, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μία οντότητα μπορεί να αναγνωρίζει δαπάνη 

για την ανάλωση υπηρεσιών των εργαζομένων που λήφθηκαν ως αντάλλαγμα για 

παραχωρηθέντα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών» και να μη λάβει φορολογική έκπτωση έως ότου ασκηθούν τα μετοχικά 

δικαιώματα προαίρεσης, ενώ η επιμέτρηση της φορολογικής έκπτωσης θα βασίζεται 

στην τιμή της μετοχής της οντότητας κατά την ημερομηνία της άσκησης. Η διαφορά 

μεταξύ της φορολογικής βάσης των υπηρεσιών των εργαζομένων και της μηδενικής 

λογιστικής τους αξίας δημιουργεί μία εκπεστέα προσωρινή διαφορά και μία 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οπότε, λογίζεται μία αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση για το ποσό που εκτιμάται πως θα συμψηφιστεί όταν δοθούν οι 

μετοχές και πιστώνονται τα έσοδα. Σε περίπτωση που η έκπτωση είναι μεγαλύτερη 

από τη λογισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση το ποσό μεταφέρεται στην 

Καθαρή Θέση (Νεγκάκης, 2015). 
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3.2.13 Συμψηφισμός 

 

 

Μια οικονομική μονάδα μπορεί να συμψηφίσει τις τρέχουσες φορολογικές 

απαιτήσεις και τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της αν έχει νόμιμο δικαίωμα 

να συμψηφίσει τα καταχωρημένα ποσά και προτίθεται είτε να τακτοποιήσει το 

καθαρό υπόλοιπο, είτε να εισπράξει την απαίτηση εξοφλώντας ταυτόχρονα την 

υποχρέωση. Αν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

καταχωρούνται και αποτιμώνται ξεχωριστά, συμψηφίζονται στον Ισολογισμό, όταν 

πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση». Μια οικονομική 

μονάδα έχει δικαίωμα συμψηφισμού μιας τρέχουσας φορολογικής απαίτησης με μια 

υποχρέωση, όταν αφορούν σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή και η φορολογική αυτή αρχή επιτρέπει στην οικονομική μονάδα 

την είσπραξη ή την καταβολή του καθαρού ποσού. Αυτό συμβαίνει και στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αν και μόνο αν, οι επιχειρήσεις του ομίλου 

έχουν νόμιμα εκτελεστέο δικαίωμα να καταβάλλουν ή να εισπράξουν το καθαρό 

ποσό.  

Συμπερασματικά, η επιχείρηση πρέπει να συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και 

μόνο αν: 

α) Η επιχείρηση έχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, και 

β) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή: 

 είτε στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα,  

 είτε σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες 

προτίθενται να συμψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να 

τακτοποιήσουν/εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε 

μελλοντική περίοδο στην οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων 
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φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται να τακτοποιηθούν 

ή να ανακτηθούν. 

 

 

3.2.14 Διερμηνεία Μ.Ε.Δ. 25 

 

 

Διερμηνεία 25 (Ισχύς 15 Ιουλίου 2000) 

Φόροι Εισοδήματος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής 

οντότητας ή των μετόχων της 

 

Τυχόν μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία μίας 

οικονομικής οντότητας μπορεί να επηρεάσει τις φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις της και ως αποτέλεσμα να φορολογηθεί διαφορετικά. Για τον λόγο 

αυτό, η μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα αναγνωρίσει η 

οικονομική οντότητα, ανάλογα με την επίπτωση της αλλαγής στις φορολογικές 

συνέπειες που θα προκύψουν από την ανάκτηση ή τον διακανονισμό της λογιστικής 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων της. 

 Σύμφωνα με τη Μ.Ε.Δ. 25, μία μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μίας 

οικονομικής οντότητας δεν καταλήγει σε μεταβολή των ποσών που αναγνωρίζονται 

απευθείας στην καθαρή θέση της οικονομικής οντότητας. Έτσι τυχόν συνέπειες που 

σχετίζονται με την μεταβολή του καθεστώτος μίας οικονομικής οντότητας θα 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός αν οι συνέπειες αυτές 

καταλήγουν σε απευθείας αύξηση ή μείωση του αναγνωρισμένου ποσού της καθαρής 

της θέσης. 
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3.2.15 Γνωστοποιήσεις 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις που ακολουθούν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση 

από τις οικονομικές μονάδες που χρησιμοποιούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα καθώς 

προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος». 

Τα σημαντικά ποσά από τα οποία αποτελείται το έξοδο (έσοδο) φόρου 

εισοδήματος πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά. 

Στο έξοδο (έσοδο) φόρου μπορεί να περιλαμβάνονται: 

α) Τρέχων φόρος έξοδο (έσοδο). 

β) Κάθε προσαρμογή καταχωρούμενη στη περίοδο για τρέχοντες φόρους 

προηγούμενων περιόδων. 

γ) Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου, (εσόδου) φόρου που σχετίζεται με τη 

δημιουργία και αναστροφή των προσωρινών διαφορών. 

δ) Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται με 

μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων. 

ε) Το ποσό του οφέλους που προκύπτει από μη καταχωρηθείσα προηγουμένως 

φορολογική ζημία, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης 

περιόδου, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του τρέχοντος χρεωστικού φόρου. 

στ) Το ποσό του οφέλους από μη καταχωρηθείσα προηγουμένως φορολογική ζημία, 

πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης περιόδου, που 

χρησιμοποιείται για τη μείωση του αναβαλλόμενου εξόδου φόρου. 

ζ) Αναβαλλόμενο έξοδο φόρου, που προκύπτει από την μείωση ή αναστροφή 

προηγούμενης μείωσης, μιας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

η) Το ποσό του εξόδου φόρου (εισοδήματος) που σχετίζεται με εκείνες τις αλλαγές 

των λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαμβάνονται στο κέρδος ή τη 

ζημία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» , επειδή δεν μπορούν να λογιστικοποιηθούν 

αναδρομικά. 
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3.2.16 Συμπεράσματα Θεσμικού Πλαισίου Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι 

Εισοδήματος» 

 

 

Συμπερασματικά, το σημαντικότερο θέμα στη λογιστική που συνοδεύει τους φόρους 

εισοδήματος είναι ο λογιστικός χειρισμός όχι μόνο των τρεχουσών, αλλά και των 

μελλοντικών φορολογικών συνεπειών που προκύπτουν είτε από την μελλοντική 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας στοιχείων του Ενεργητικού, είτε από τον μελλοντικό 

διακανονισμό της λογιστικής αξίας των Υποχρεώσεων που εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης μίας οικονομικής μονάδας. 

 Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά τόσο την 

τρέχουσα, όσο και την αναβαλλόμενη φορολογία. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η λογιστική της φορολογίας εισοδήματος είναι ένα 

περίπλοκο γνωστικό αντικείμενο τόσο στην κατανόησή του, όσο και στην εφαρμογή 

του, λόγω των διαφορών που παρουσιάζονται στη φορολογική νομοθεσία που ισχύει 

σε κάθε χώρα. 
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3.3 Θεσμικό πλαίσιο Βασιλείας 

 

 

3.3.1 Εισαγωγή θεσμικού πλαισίου Βασιλείας 

 

 

Η Βασιλεία Ι είναι το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων των κεντρικών τραπεζιτών 

από όλο τον κόσμο και το 1988 η επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία 

(BCBS), στη Βασιλεία της Ελβετίας, δημοσίευσε μια σειρά ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τις τράπεζες. Μια νέα δέσμη κανόνων, γνωστή και ως συμφωνία της 

Βασιλείας ΙΙ αναπτύχθηκε αργότερα με σκοπό να αντικαταστήσει την συμφωνία της 

Βασιλείας Ι. Ωστόσο το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ επικρίθηκε διότι 

επέτρεπε στις τράπεζες να αναλαμβάνουν πρόσθετους κινδύνους πράγμα που είχε σαν 

αποτέλεσμα, κατά κάποιους, την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Στην πραγματικότητα, οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές των 

Ηνωμένων Πολιτειών υποχρέωσαν τις Αμερικανικές τράπεζες να ακολουθήσουν το 

κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι ή ΙΙ. Εξαιτίας αυτού, ήταν αναμενόμενο ότι 

μόνο οι λίγες και μεγαλύτερες τράπεζες θα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανόνες 

της Βασιλείας ΙΙ, ενώ οι υπόλοιπες θα ρυθμίζονταν σύμφωνα με το πλαίσιο της 

Βασιλείας Ι. Τέλος, το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ αναπτύχθηκε ως 

απάντηση στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε το 2008. 

 

 

3.3.2 Βασιλεία Ι 

 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 ως ένα διεθνές φόρουμ όπου τα μέλη 

της θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε θέματα τραπεζικής εποπτείας. Η επιτροπή της 

Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία στοχεύει στην ενίσχυση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της βελτίωσης της εποπτείας. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω κανονισμών γνωστών και ως συμφωνίες. Η Βασιλεία Ι ήταν η 

πρώτη συμφωνία. Εκδόθηκε το 1988 και επικεντρωνόταν κυρίως στον πιστωτικό 

κίνδυνο, μέσω της δημιουργίας ενός τραπεζικού συστήματος ταξινόμησης των 

περιουσιακών στοιχείων. 



33 
 

3.3.2.1 Σύστημα ταξινόμησης περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Το σύστημα ταξινόμησης των περιουσιακών στοιχείων της Βασιλείας Ι ταξινομεί τα 

περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών σε πέντε κατηγορίες κινδύνου (0%, 10%, 20%, 

50% και 100%). Τα στοιχεία του ενεργητικού μιας τράπεζας τοποθετούνται σε μία 

από τις προαναφερθείσες κατηγορίες με βάση τη φύση του οφειλέτη.  

Η κατηγορία κινδύνου 0% αποτελείται από μετρητά, χρέος από την κεντρική 

τράπεζα και το δημόσιο, όπως και χρέος από οποιανδήποτε οικονομική μονάδα που 

συνεργάζεται με τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Το χρέος 

του δημόσιου τομέα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες 0%, 

10%, 20% και 50%, ανάλογα με τον οφειλέτη.  

Η κατηγορία κινδύνου 20% αποτελείται από το χρέος τραπεζών αναπτύξεως 

(Development bank debt), το χρέος τραπεζών μελών του Ο.Ο.Σ.Α., το χρέος εταιριών 

χρεογράφων οι οποίες είναι μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., χρέη τραπεζών οι οποίες δεν είναι 

μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. όταν όμως τα δάνεια αυτά έχουν ωριμότητα μικρότερη του έτους 

και τέλος το χρέος οργανισμών του Δημόσιου τομέα που δεν είναι μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.  

Η κατηγορία κινδύνου 50% αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από τα στεγαστικά 

δάνεια.  

Η κατηγορία κινδύνου 100% αντιπροσωπεύεται από το χρέος του ιδιωτικού 

τομέα, το τραπεζικό χρέος μη μελών του Ο.Ο.Σ.Α. και διάρκειας άνω του έτους, των 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και των κεφαλαιακών μέσων που 

εκδίδονται σε άλλες τράπεζες. 

Σύμφωνα με τη Βασιλεία Ι μία τράπεζα θα πρέπει να διατηρεί κεφάλαια (Tier 

1 και Tier 2) τουλάχιστον ίσα με το 8% του σταθμισμένου ενεργητικού της. Έτσι, για 

σταθμισμένο ενεργητικό ύψους 200 εκατ. Ευρώ, απαιτείται η διατήρηση κεφαλαίου 

τουλάχιστον 16 εκατ. Ευρώ. 
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3.3.2.2 Εφαρμογή της Βασιλείας Ι 

 

 

Οι κανονισμοί της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία δεν έχουν 

νομική ισχύ. Τα μέλη της επιτροπής είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των κανόνων 

αυτών στις χώρες που αντιπροσωπεύουν. Η Βασιλεία Ι προέβλεπε την εφαρμογή του 

ελάχιστου δείκτη κεφαλαίων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού ύψους 

8% μέχρι το τέλος του 1992. Τον Σεπτέμβρη του 1993, η επιτροπή της Βασιλείας για 

την τραπεζική εποπτεία εξέδωσε μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες των 10 

χωρών που την αποτελούν, πληρούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

καθορίζονται στη Βασιλεία Ι.  

 

 

3.3.3 Βασιλεία ΙΙ 

 

 

Η Βασιλεία ΙΙ είναι ένα σύνολο από διεθνείς τραπεζικούς κανονισμούς που έχουν 

διατυπωθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και ώθησε 

το διεθνές πεδίο τραπεζικής ρύθμισης προς  την εφαρμογή ενιαίων κανόνων και 

κατευθυντήριων γραμμών. Μέσω της Βασιλείας ΙΙ επεκτάθηκαν οι κανόνες που 

αφορούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίζονταν από το πλαίσιο της 

Βασιλείας Ι και εισήχθη το πλαίσιο για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου, 

καθώς και μία σειρά απαιτήσεων γνωστοποίησης πληροφοριών για την αξιολόγηση 

της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η κύρια διαφορά μεταξύ της Βασιλείας Ι 

και της Βασιλείας ΙΙ είναι ότι η Βασιλεία ΙΙ ενσωματώνει τον πιστωτικό κίνδυνο των 

περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να 

καθορίσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

Έτσι, η Βασιλεία ΙΙ είναι η δεύτερη διεθνής τραπεζική ρυθμιστική συμφωνία 

η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

ρυθμιστική εποπτεία και πειθαρχία της αγοράς. Ο πυλώνας των ελαχίστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη Βασιλεία ΙΙ και 

υποχρεώνει τις τράπεζες να διατηρούν ελάχιστους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων. 

Λόγω του ότι ο τραπεζικοί κανονισμοί ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, 

αρχικά το πλαίσιο της Βασιλείας Ι και στη συνέχεια η Βασιλεία ΙΙ βοήθησε τις χώρες 
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να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα που υπήρχε όσον αφορά την ρύθμιση των 

τραπεζών τους και τις διαφορετικές εθνικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπήρχαν. 

(Πετράκης, 2007) 

 

 

3.3.3.1 Πυλώνας 1ος - Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

 

 

Η Βασιλεία ΙΙ παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των ελαχίστων 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και προβλέπει κατ’ ελάχιστο τον συντελεστή 8% όσον 

αφορά το κλάσμα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα περιουσιακά 

στοιχεία των τραπεζών, όπως ίσχυε και κατά την εφαρμογή της Βασιλείας Ι. Η 

Βασιλεία ΙΙ χωρίζει τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών σε τρεις κατηγορίες. Όσο 

υψηλότερη είναι η βαθμίδα, τόσο μικρότερης εξασφάλισης στοιχεία μπορούν να 

προσμετρηθούν σε αυτήν.  

Η βαθμίδα 1  (Tier 1) αποτελεί τον πιο αυστηρό ορισμό του υποχρεωτικού 

κεφαλαίου και αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια, τα εμφανή αποθεματικά, τα μη 

διανεμηθέντα κέρδη και κάποια καινοτόμα κεφαλαιακά στοιχεία. Η βαθμίδα 2 (Tier 

2) αποτελείται από τη βαθμίδα 1 συν κάποια επιπλέον αποθεματικά, κάποια υβριδικά 

μέσα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Η 

βαθμίδα 3 (Tier 3) αποτελείται από τη βαθμίδα 2 συν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της Βασιλείας ΙΙ είναι η εισαγωγή του ορισμού 

του σταθμισμένου ενεργητικού, το οποίο χρησιμοποιείται ως παρονομαστής στον 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αξία του 

κάθε περιουσιακού στοιχείου με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης που το αφορά. 

Όσο πιο ριψοκίνδυνο είναι κάποιο περιουσιακό στοιχείο, τόσο μεγαλύτερος ο 

συντελεστής στάθμισης. Η έννοια του σταθμισμένου ενεργητικού έχει ως στόχο να 

΄τιμωρήσει΄ τις τράπεζες που εκμεταλλεύονται περιουσιακά στοιχεία υψηλού 

κινδύνου μέσω των οποίων αυξάνεται το σταθμισμένο ενεργητικό και μειώνεται ο 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Η κύρια καινοτομία της Βασιλείας ΙΙ σε σχέση με τη 

Βασιλεία Ι είναι ότι λαμβάνει υπ’ όψιν της την πιστοληπτική αξιολόγηση των 

περιουσιακών στοιχείων για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης 
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κινδύνου. Όσο υψηλότερη είναι η πιστοληπτική αξιολόγηση, τόσο χαμηλότερος είναι 

ο συντελεστής στάθμισης. (Πετράκης, 2007) 

 

 

3.3.3.2 Πυλώνας 2ος - Ρυθμιστική εποπτεία  

 

 

Η ρυθμιστική εποπτεία είναι ο δεύτερος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ και παρέχει το 

κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα διάφορα είδη κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων 

του συστημικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και των νομικών κινδύνων, 

στους Εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς.  

Η διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: 

Πρώτη αρχή. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μια διαδικασία για την 

αξιολόγηση της συνολικής τους κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με το προφίλ 

κινδύνου τους και μια στρατηγική για τη διατήρηση των επιπέδων κεφαλαίου τους. 

Δεύτερη αρχή. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν και 

αξιολογήσουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς και την 

ικανότητά τους να παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν την συμμόρφωση τους με 

τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να δρουν, εάν δεν 

είναι ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. 

Τρίτη αρχή. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να καλούν τις τράπεζες να 

διατηρούν τους προβλεπόμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

Τέταρτη αρχή. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιδιώκουν να παρεμβαίνουν 

σε πρώιμο στάδιο για την πρόληψη της πτώσης του κεφαλαίου κάποιας τράπεζας 

κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται για την υποστήριξη των κινδύνων 

που αντιμετωπίζει. 

 

 

3.3.3.3 Πυλώνας 3ος - Πειθαρχία της αγοράς 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ βασίζεται σε τρία 

συμπληρωματικά στοιχεία ή αλλιώς πυλώνες. Ο πυλώνας 3 αναγνωρίζει ότι η 
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πειθαρχία της αγοράς έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την πειθαρχία των τραπεζών 

όσον αφορά τους κεφαλαιουχικούς κανονισμούς και να προωθήσει την ασφάλεια και 

την ευρωστία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πειθαρχία της αγοράς επιβάλλει 

ισχυρά κίνητρα στις τράπεζες να διεξάγουν τις εργασίες τους με έναν ασφαλή, υγιή 

και αποδοτικό τρόπο. Παρέχει επίσης κίνητρα σε μία τράπεζα να διατηρήσει ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση ως μαξιλάρι κατά των πιθανών μελλοντικών ζημιών που μπορούν 

να προκύψουν από τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η επιτροπή πιστεύει ότι οι 

εποπτικές αρχές της εκάστοτε χώρας έχουν έντονο συμφέρον για τη διευκόλυνση της 

αποτελεσματικής πειθαρχίας στην αγορά που μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την 

ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του εκάστοτε τραπεζικού συστήματος. 

Στο έγγραφο διαβούλευσης του Ιουνίου του 1999, η επιτροπή της Βασιλείας 

δήλωσε την πρόθεσή της να ενσωματώσει την ‘Πειθαρχία της αγοράς’ ως θεμελιώδες 

στοιχείο του νέου συμφώνου της Βασιλείας. Το έγγραφο διαβούλευσης αυτό 

προτείνει ορισμένες γενικές κατηγορίες δημόσιων γνωστοποιήσεων που πρέπει να 

εκδίδονται από τις τράπεζες σε εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Οι 

γνωστοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου που 

κατέχεται από τις τράπεζες ως μαξιλάρι για την κάλυψη ζημιών, καθώς και των 

κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν τους κινδύνους αυτούς. Οι γνωστοποιήσεις 

αυτές επιτρέπουν στους συμμετέχοντες της αγοράς να εκτιμήσουν την ικανότητα μιας 

τράπεζας να  παραμείνει φερέγγυα. Τον Ιούνιο το συμβουλευτικό έγγραφο 

συμπληρώθηκε από ένα λεπτομερέστερο έγγραφο, το οποίο εκδόθηκε για 

διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2000 και αφορούσε κυρίως τους τύπους αποκάλυψης 

του κεφαλαίου, καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο και την κεφαλαιακή επάρκεια που 

πρέπει να διατηρεί μια τράπεζα. Η ανατροφοδότηση που αφορούσε τα δύο αυτά 

έγγραφα υπήρξε θετική και το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι η διαφάνεια και η 

πειθαρχία στην αγορά θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του νέου 

Συμφώνου της Βασιλείας.  
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3.3.4 Βασιλεία ΙΙΙ 

 

 

Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστούν οι βασικές διατάξεις που ορίζονται 

στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Το 2010, εκδόθηκαν από την επιτροπή της Βασιλείας 

σχετικά με την τραπεζική εποπτεία, δύο εκθέσεις που αποτελούν το διεθνές 

κανονιστικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ. Η πρωτοβουλία αυτή, 

πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες που έχει πάρει η επιτροπή διότι επιδιώκει 

την ενίσχυση της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των 

τραπεζών και την αντιμετώπιση, μέσω μακρο-προληπτικών πολιτικών, του 

συστημικού κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με 

τη Βασιλεία ΙΙΙ επιδιώκεται μια σημαντική ενίσχυση του περιεχομένου των 

διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου που ήδη ισχύει καθώς και η καθιέρωση 

καινοτόμων μέσων μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης. Τέλος, η επιτροπή 

της Βασιλείας ξεκινά μία επί της ουσίας τροποποίηση των διατάξεων του διεθνούς 

κανονιστικού πλαισίου που ήδη ισχύει και αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη των κινδύνων αγοράς. 

 

 

3.3.4.1 Κατάταξη των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ 

 

 

Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες δύο 

κατηγορίες: 

α) Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου 

μέσω των οποίων επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του κανονιστικού 

πλαισίου που ήδη ισχύει και διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

β) Στην δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι διατάξεις με τις οποίες εισάγονται νέα 

στοιχεία και διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

 σε αυτές που καθιερώνουν νέους κανόνες μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής 

παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών 

 σε αυτές που καθιερώνουν κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής 

παρέμβασης  
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3.3.4.2 Πρώτη κατηγορία – τροποποιήσεις και προσθήκες στο ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών 

 

 

Η πρώτη κατηγορία των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ εισάγει αλλαγές και προσθήκες 

στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Ο ορισμός των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

αφορά την σημαντικότερη τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας. Με την τροποποίηση αυτή επιδιώκεται η 

ενίσχυση της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών κατά τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, που καλούνται «ελάχιστα», θα συνεχίσει να 

χωρίζεται στις εξής δύο κατηγορίες: 

α) Στα βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία είναι γνωστά και ως «Tier 1 Capital», τα 

οποία όμως πλέον κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, στα κύρια στοιχεία των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων και στα πρόσθετα στοιχεία. 

Στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Η αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε επίπεδο κοινών 

μετοχών, ενώ εξαιρούνται οι προνομιούχες μετοχές, εφόσον πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. 

 Τα αποτελέσματα εις νέον, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα προσωρινά. 

 Τα εμφανή αποθεματικά 

 Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί 

από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών και κατέχονται από τρίτους 

 Η διαφορά από την έκδοση των κοινών μετοχών υπέρ το άρτιο 

Στα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν, κυρίως τους 

ακόλουθους όρους: 

1. Είναι μη καθορισμένης διάρκειας 

2. Έχουν εκδοθεί και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί πλήρως 
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3. Είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι των καταθετών και όλων των εν 

γένη πιστωτών 

4. Δεν περιέχουν ρήτρα προσαύξησης της προκαθορισμένης απόδοσής 

τους, ή παρεμφερή ρήτρα 

5. Μπορούν να ανακληθούν από τον εκδότη τους μόνο μετά την 

παρέλευση πενταετίας 

 Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τίτλοι με τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται και έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών 

που υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία τους, κατέχονται από τρίτους, και 

δεν περιλαμβάνονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων 

 Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών που εντάσσονται στην εν 

λόγω κατηγορία υπέρ το άρτιο 

β) Στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία είναι γνωστά και ως «Tier 2 

Capital». 

Στα κύρια στοιχεία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν τους όρους που 

αναφέρθηκαν ώστε να αποτελούν μέρος των βασικών ιδίων κεφαλαίων αλλά 

με τη διαφορά ότι θα πρέπει να είναι ορισμένης διάρκειας, τουλάχιστον 

πενταετούς. 

 Υπό προϋποθέσεις, τίτλοι που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των 

τραπεζών και κατέχονται από τρίτους αλλά δεν περιλαμβάνονται στα βασικά 

ίδια κεφάλαια 

 Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών που εντάσσονται στην εν 

λόγω κατηγορία υπέρ το άρτιο 

 Ορισμένα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους. Εφόσον κατά τον 

υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση και τηρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

Σημειώνεται ότι τα αφανή αποθεματικά, όπως και τα αποθεματικά από την 

αναπροσαρμογή πάγιων στοιχείων του Ενεργητικού και οι διορθώσεις αξίας 

χρηματοπιστωτικών μέσων θα παύσουν να περιλαμβάνονται στα συμπληρωματικά 

ίδια κεφάλαια των τραπεζών. 
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Όσον αφορά τις διατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους 

στον πιστωτικό κίνδυνο, για τον λόγο ότι ορισμένες τράπεζες υπέστησαν σημαντικές 

ζημίες από ανοίγματα για τα οποία δεν είχαν καθιερωθεί κανόνες κεφαλαιακής 

επάρκειας, με το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται η ενίσχυση της κάλυψης των 

τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία του 

χαρτοφυλακίου τους. (Γκόρτσος, 2011) 

 

 

3.3.4.3 Δεύτερη κατηγορία – τα καινοτόμα στοιχεία του κανονιστικού 

πλαισίου 

 

 

Η δεύτερη κατηγορία των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ χωρίζεται σε δύο 

υποκατηγορίες, στους νέους κανόνες μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης 

και στους κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης. 

 Σχετικά με τους νέους κανόνες μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, 

η υπερβολική μόχλευση αποτελεί ένα από τα βασικά αίτια που συντέλεσαν στην 

διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Για την αποφυγή της εμφάνισης του 

φαινομένου αυτού μελλοντικά, με διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ εισάγεται ένας απλός 

συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος δεν βασίζεται στον κίνδυνο  και θα εφαρμόζεται 

συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 

Το ύψος του συντελεστή μόχλευσης ανέρχεται σε 3% και έχει σχεδιαστεί ώστε να 

έχει: 

α) Ως αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών, και 

β) Ως παρονομαστή τα ανοίγματά τους, εντός και εκτός ισολογισμού, βάσει της 

λογιστικής τους αξίας, χωρίς στάθμιση κατά τον κίνδυνο και χωρίς δικαίωμα 

συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Για πρώτη φορά εφαρμόζονται δύο συντελεστές ρευστότητας που αφορούν τις 

τράπεζες σε διεθνές επίπεδο. Ο «συντελεστής κάλυψης ρευστότητας» που είναι 

βραχυχρόνιος και ο «συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» που είναι 

μακροχρόνιος. 

Ο βραχυχρόνιος συντελεστής ρευστότητας, γνωστός και ως «συντελεστής κάλυψης 

ρευστότητας» καθιερώθηκε ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών, υψηλής 
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ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του Ενεργητικού, ώστε να καλύπτονται οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο εν λόγω συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος του 

αποθέματος των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του Ενεργητικού, 

προς το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών κατά τη διάρκεια των επόμενων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών. 

Ο μακροχρόνιος συντελεστής ρευστότητας, γνωστός και ως «συντελεστής καθαρής 

σταθερής χρηματοδότησης» καθιερώνεται ώστε να επιτευχθούν δύο στόχοι: α) Να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ετεροχρονισμού στη ρευστοποιησιμότητα στοιχείων 

του Ενεργητικού και του Παθητικού και β) Να δημιουργηθούν κίνητρα στις τράπεζες 

ώστε να χρησιμοποιούν σταθερές πηγές για την χρηματοδότηση των 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών τους στοιχείων. Ο εν λόγω συντελεστής ορίζεται ως 

ο λόγος της διαθέσιμης ποσότητας σταθερής χρηματοδότησης, προς την απαιτούμενη 

ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης. 

Για την ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας με 

ομοιόμορφο τρόπο, η Επιτροπή της Βασιλείας εισάγει πέντε εργαλεία που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές σε συνεχή βάση, ώστε να αποκτούν 

συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό 

σύστημα. Τα εργαλεία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Η συμβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων 

 Η συγκέντρωση της χρηματοδότησης 

 Τα διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία του Ενεργητικού 

 Τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ανά σημαντικό νόμισμα 

 Τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά 

Στην δεύτερη υποκατηγορία των καινοτόμων στοιχείων του κανονιστικού πλαισίου 

της Βασιλείας ΙΙΙ συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις που σχετίζονται με τους κανόνες 

της μακρο-προληπτικής παρέμβασης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε διεθνές 

επίπεδο. Γενικά στο νέο κανονιστικό πλαίσιο εμπεριέχονται ειδικές διατάξεις που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση της χρονικής διάστασης του συστημικού κινδύνου, 

δηλαδή στον περιορισμό της προκυκλικότητας. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες 

καλούνται 1) να δημιουργούν «κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης» σε 

ομαλές περιόδους, 2) να δημιουργούν «αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα» σε 

περιόδους πιστωτικής επέκτασης, 3) να σχηματίζουν δυναμικές προβλέψεις, όπως και 

4) να καλύπτονται έναντι της υπερβολικής κυκλικότητας των ελάχιστων 
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κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για την αντιμετώπιση της διακλαδικής διάστασης του 

συστημικού κινδύνου δεν καθιερώνονται ειδικές διατάξεις. (Γκόρτσος, 2011) 

 

Πιο συγκεκριμένα για το «κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης» και 

το «αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα». 

 

Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙΙ, θα πρέπει να δημιουργήσουν κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους 

συντήρησης, πέρα από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρέπει να 

διατηρούν. Το απόθεμα αυτό θα δημιουργείται σε περιόδους ανάπτυξης και 

πιστωτικής επέκτασης ώστε να απορροφούνται οι ζημίες που μπορεί να επέλθουν σε 

περιόδους έντασης. Το ύψος του κεφαλαίου αυτού θα είναι το 2,5% του συνόλου των 

σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα 

αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους. Ο 

κύριος λόγος χρήσης του θα είναι η αποφυγή της χρήσης των ελαχίστων ιδίων 

κεφαλαίων για απορρόφηση ζημιών κατά τις περιόδους έντασης. Τέλος, εάν γίνει 

χρήση του κεφαλαίου αυτού τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να το 

ανακτήσουν μέσω του περιορισμού της διανομής κερδών, της επαναγοράς ιδίων 

μετοχών και την καταβολή επιπρόσθετων αμοιβών «bonus» στο προσωπικό. 

(Γκόρτσος, 2011) 

 

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 

Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα καθιερώνεται μέσω του κανονιστικού 

πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό των 

συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα 

λαμβάνονται πλήρως οι συνθήκες του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο 

λειτουργούν. Η ενεργοποίηση του κεφαλαίου αυτού, καθώς και ο καθορισμός του 

ύψους του θα γίνεται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους, όταν κρίνεται ότι υπάρχει 

υπερβολική πιστωτική επέκταση και αυξημένος συστημικός κίνδυνος. Για τον λόγο 

αυτό, οι αρχές πρέπει να ελέγχουν την πιστωτική επέκταση καθώς και 

συγκεκριμένους δείκτες ώστε να επιμετράται η πιθανότητα επέλευσης συστημικού 

κινδύνου, όπως και να αξιολογούν κατά πόσο η πιστωτική επέκταση είναι 

υπερβολική και ενδέχεται να οδηγήσει στην επέλευση συστημικού κινδύνου. Όπως 
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αναφέρθηκε, το ύψος του κεφαλαίου αυτού θα κλιμακώνεται, σύμφωνα με την κρίση 

των αρμόδιων αρχών, από 0% έως και 2,5% του συνόλου των σταθμισμένων 

στοιχείων του Ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το απόθεμα, θα 

δημιουργείται με επέκταση του κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους συντήρησης και 

θα αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών. 

Για τις διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες προβλέπεται ότι θα πρέπει να 

διαμορφώνουν το εν λόγω απόθεμα με βάση έναν σταθμισμένο μέσο όρο, ο οποίος θα 

εξαρτάται από την εγχώρια και διεθνή τους δραστηριότητα. (Γκόρτσος, 2011) 

 

 

3.3.4.4 Τα νέα ποσοτικά όρια 

 

 

Τα παρακάτω ποσοτικά όρια τέθηκαν από την επιτροπή της Βασιλείας όσον αφορά 

τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών. Τα όρια αυτά θα πρέπει να 

τηρούνται σε συνεχή βάση. 

α) Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, προβλέπεται σύμφωνα με το 

νέο κανονιστικό πλαίσιο, να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των 

σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και των στοιχείων εκτός Ισολογισμού. 

β) Το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 6,0% των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού τους και των 

στοιχείων εκτός Ισολογισμού. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 4,0% σύμφωνα με 

το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

γ) Το σύνολο των ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

θα συνεχίσει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 8,0% των σταθμισμένων 

στοιχείων του Ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός Ισολογισμού. Σύμφωνα 

με τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι το σύνολο των συμπληρωματικών ιδίων 

κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,0%. 

Τέλος, σημειώνεται πως τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους δεν 

προβλέπεται να υπερβαίνουν το 1,25% των σταθμισμένων στοιχείων του 
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Ενεργητικού και των στοιχείων εκτός Ισολογισμού των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. (Γκόρτσος, 2011) 

 

 
 

Πίνακας 3.5 Οριζόμενα ποσοτικά στοιχεία από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 

Πηγή: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος 

  

 

Κύρια στοιχεία 

βασικών ιδίων 

κεφαλαίων 

Σύνολο βασικών 

ιδίων κεφαλαίων 

Συνολική 

κεφαλαιακή 

απαίτηση (βασικά και 

συμπληρωματικά ίδια 

κεφάλαια) 

1. Ελάχιστα ίδια κεφάλαια 

(από 1.1.2015) 
4,5% (από 2,0%) 6,0% (από 4,0%) 8,0% (αμετάβλητο) 

2. Κεφαλαιακό απόθεμα 

για λόγους συντήρησης 

(από 1.1.2019) 

2,5% (νέο) 
  

Άθροισμα 1 και 2 (από 

1.1.2019) 
7,00% 8,50% 10,50% 

Αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα (από 1.1.2019) 
0-2,5% (νέο) 
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3.3.4.5 Συμπεράσματα Θεσμικού πλαισίου Βασιλείας ΙΙΙ 

 

 

Επακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ήταν η μετατόπιση του 

πλαισίου τραπεζικής εποπτείας και η αλλαγή σε πολλά από τα δεδομένα στο 

παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές εστιάζουν στην 

δημιουργία μιας πιο αυστηρά θεσμοθετημένης και παρεμβατικής κεφαλαιαγοράς. 

Έτσι, προέκυψε η ανάγκη εφαρμογής ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού και εποπτικού 

πλαισίου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γνωστό και ως Βασιλεία 

ΙΙΙ που έχει ως σκοπό την διασφάλιση της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. 

 Τα κύρια στοιχεία του νέου και αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου 

είναι τα εξής: 

 Υψηλότεροι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

 Ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων 

 Εισαγωγή δύο δεικτών ρευστότητας για τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης ρευστότητας 

 Εισαγωγή πρόσθετων κεφαλαιακών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση της 

προκυκλικότητας και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου 

 Εισαγωγή του δείκτη μόχλευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Το εμπειρικό μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας χωρίζεται σε τρία επιμέρους 

μέρη που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν σαν σκοπό την εις βάθος εξέταση της 

αναγνωριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας από τα συστημικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

 Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών μέσω της παράθεσης των κυριότερων στοιχείων των 

Ισολογισμών τους, καθώς και της ποσοστιαίας διάρθρωσης των στοιχείων αυτών σε 

σχέση με το σύνολο του Ενεργητικού του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Κατά τον ίδιο τρόπο παρατίθενται τα κυριότερα στοιχεία της κατάστασης συνολικού 

εισοδήματος κάθε τράπεζας, καθώς και η αναλογία των στοιχείων αυτών ως προς τα 

καθαρά τους έσοδα. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στην 

δημιουργία αριθμοδεικτών που έχουν σαν κύριο σκοπό την καλύτερη κατανόηση της 

διαχρονικής μεταβολής της κεφαλαιακής κατάστασης των τραπεζών και των 

διαχρονικών μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας που παρουσιάζουν. 

 Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία ανάλυση των πηγών προέλευσης των στοιχείων 

αναβαλλόμενης φορολογίας που έχουν αναγνωριστεί από την κάθε συστημική 

τράπεζα, κυρίως μέσω της ανάλυσης κοινού μεγέθους και ποσοστών τάσης. 

 Τέλος, στο τρίτο μέρος πραγματοποιείται ανάλυση παλινδρόμησης, 

προκειμένου να εντοπιστούν συσχετίσεις ανάμεσα σε ορισμένους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης που αναγνωρίζει κάθε συστημική τράπεζα. 
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4.2 Χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριότερων Ελληνικών 

τραπεζών 

 

 

Κατά το πρώτο στάδιο της εμπειρικής μελέτης κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν, 

όπως και να αναλυθούν τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία των συστημικών 

Ελληνικών τραπεζών κατά τα έτη 2009 έως 2015. Με τον τρόπο αυτό θα 

παρουσιαστεί η διαχρονική μεταβολή των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων 

των τραπεζών αυτών, καθώς και οι μεταβολές των παραγόντων που επηρεάζουν την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

 Οι συστημικές τράπεζες που θα αναλυθούν και δραστηριοποιούνται στην 

Ελληνική αγορά είναι οι εξής: 

 Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  

 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 Alpha Bank A.E. 

 

 

4.2.1 Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

 

 

Τα κυριότερα στοιχεία του Ισολογισμού της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

είναι τα εξής: 
Πίνακας 4.1 Στοιχεία ισολογισμού Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 4.252.854 7.530.483 4.082.153 4.500.000 5.910.000 5.837.000 2.208.000 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 3.707.911 3.321.454 4.635.846 4.318.000 2.847.000 3.324.000 2.799.000 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 20.546.104 22.303.679 13.645.566 14.024.000 21.099.000 20.035.000 19.472.000 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 74.752.545 77.261.870 71.496.221 69.135.000 67.250.000 68.109.000 45.375.000 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.486.943 2.560.197 2.136.821 2.138.000 1.709.000 1.756.000 147.000 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 174.218 470.701 1.309.609 1.297.000 2.409.000 4.024.000 5.096.000 

Σύνολο Ενεργητικού 113.394.183 120.744.605 106.731.933 104.798.000 110.930.000 115.212.000 111.232.000 

        ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 71.170.929 68.010.374 59.518.110 58.711.000 62.853.000 64.845.000 42.913.000 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14.766.487 26.394.889 32.774.666 32.875.000 23.184.000 17.258.000 25.111.000 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 3.084.672 4.432.076 3.439.938 3.771.000 3.806.000 5.991.000 1.252.000 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 1.329.164 1.790.556 4.331.404 4.770.000 3.029.000 6.258.000 4.638.000 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 137.336 119.016 62.674 80.000 53.000 44.000 9.000 

Σύνολο Υποχρεώσεων 103.566.665 109.839.252 106.984.950 106.840.000 103.056.000 104.746.000 101.408.000 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               

Μετοχικό Κεφάλαιο  3.392.708 5.137.952 6.137.952 6.138.000 2.073.000 2.414.000 2.744.000 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.335.881 3.327.740 3.326.063 3.326.000 11.975.000 14.060.000 13.866.000 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 1.735.487 1.194.109 -10.187.022 -11.920.000 -6.935.000 -6.862.000 -6.577.000 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.827.518 10.905.353 -253.017 -2.042.000 7.874.000 10.466.000 9.824.000 

Σύνολο Παθητικού 113.394.183 120.744.605 106.731.933 104.798.000 110.930.000 115.212.000 111.232.000 

 

Η ποσοστιαία διάρθρωση των κυριότερων στοιχείων του Ισολογισμού της Εθνικής 

τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία διάρθρωση στοιχείων ισολογισμού Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3,75% 6,24% 3,82% 4,29% 5,33% 5,07% 1,99% 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 3,27% 2,75% 4,34% 4,12% 2,57% 2,89% 2,52% 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 18,12% 18,47% 12,78% 13,38% 19,02% 17,39% 17,51% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 65,92% 63,99% 66,99% 65,97% 60,62% 59,12% 40,79% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2,19% 2,12% 2,00% 2,04% 1,54% 1,52% 0,13% 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,15% 0,39% 1,23% 1,24% 2,17% 3,49% 4,58% 

        ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 68,72% 61,92% 55,63% 54,95% 60,99% 61,91% 42,32% 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14,26% 24,03% 30,63% 30,77% 22,50% 16,48% 24,76% 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 2,98% 4,04% 3,22% 3,53% 3,69% 5,72% 1,23% 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 1,28% 1,63% 4,05% 4,46% 2,94% 5,97% 4,57% 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,13% 0,11% 0,06% 0,07% 0,05% 0,04% 0,01% 

        ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μετοχικό Κεφάλαιο  34,52% 47,11% -2425,90% -300,59% 26,33% 23,07% 27,93% 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 33,94% 30,51% -1314,56% -162,88% 152,08% 134,34% 141,14% 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 17,66% 10,95% 4026,22% 583,74% -88,07% -65,56% -66,95% 

 

Τα κυριότερα στοιχεία από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Εθνικής 

τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 4.3 Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρά Έσοδα  5.132.414 4.739.635 4.584.739 3.808.000 4.035.000 2.297.000 2.228.000 

Προβλέψεις απομείωσης 1.295.172 1.439.050 3.286.619 2.747.000 1.348.000 2.457.000 4.019.000 

Τρέχον Φόρος 163.710 258.492 -888.693 201.000 133.000 5.000 77.000 

Αναβαλλόμενος Φόρος 125.010 -61.286 -206.543 -43.000 -1.119.000 -1.611.000 -1.074.000 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 922.568 405.522 -12.344.032 -2.127.000 809.000 66.000 -4.227.000 

 

Η αναλογία των κυριότερων στοιχείων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της 

Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως προς τα Καθαρά Έσοδα είναι η εξής: 
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Πίνακας 4.4 Αναλογία στοιχείων κατάστασης συνολικού εισοδήματος Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Προβλέψεις απομείωσης 25,24% 30,36% 71,69% 72,14% 33,41% 106,97% 180,39% 

Τρέχον Φόρος 3,19% 5,45% -19,38% 5,28% 3,30% 0,22% 3,46% 

Αναβαλλόμενος Φόρος 2,44% -1,29% -4,51% -1,13% -27,73% -70,13% -48,20% 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 17,98% 8,56% -269,24% -55,86% 20,05% 2,87% -189,72% 

 

Ακολουθούν και αναλύονται συνοπτικά στοιχεία που αποτελούνται από την 

κατάσταση του Ισολογισμού και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής μεταβολής της κεφαλαιακής 

κατάστασης της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπως και των μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

Πίνακας 4.5 Αριθμοδείκτες Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 0,81% 0,34% -11,57% -2,03% 0,73% 0,06% -3,80% 

Μέσος όρος ROA τριών προηγούμενων ετών 1,54% 1,38% 0,89% -3,47% -4,42% -4,29% -0,41% 

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο προς σύνολο Ενεργητικού 2,99% 4,26% 5,75% 5,86% 1,87% 2,10% 2,47% 

Πιστωτική Ποιότητα 1,73% 1,86% 4,60% 3,97% 2,00% 3,61% 8,86% 

NPA / Ενεργητικό 4,37% 5,92% 19,51% 23,18% 19,62% 18,02% 19,85% 

Δάνεια / Καταθέσεις 105,03% 113,60% 120,13% 117,75% 107,00% 105,03% 105,74% 

  
       

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / Συν. Ενεργ. 0,03% 0,29% 1,17% 1,16% 2,12% 3,45% 4,57% 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / IK 0,38% 3,22% -492,83% -59,60% 29,92% 38,03% 51,78% 

Τρέχων φόρος  163.710 258.492 -888.693 201.000 133.000 5.000 77.000 

Αναβαλλόμενος φόρος 125.010 -61.286 -206.543 -43.000 -1.119.000 -1.611.000 -1.074.000 

  
       

Δείκτης Core Tier 1 11,30% 13,10% 7,20% 7,80% 10,30% 13,50% 14,60% 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,30% 13,70% 8,30% 9,20% 11,20% 13,60% 14,60% 

 

Αρχικά και πριν ξεκινήσει η ανάλυση των δεικτών και μεγεθών που παρατίθενται πιο 

πάνω αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το έτος 2011 η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και 

χρειάστηκε να απομειώσει τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε κατά 10.751 

εκατ. Ευρώ. Λόγω αυτού, ο όμιλος παρουσίασε ζημίες ύψους 12.344 εκατ. Ευρώ για 

το 2011. 

 Ξεκινώντας με τον δείκτη αποδοτικότητας Ενεργητικού, ο οποίος μετράει την 

απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και δείχνει την 

ικανότητά της να μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία της και να προσελκύει 

κεφάλαια για επενδύσεις, φανερώνεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια της εφταετίας ο 

δείκτης βρίσκεται οριακά πάνω από το μηδέν με εξαίρεση το 2011 που λόγω των 

ζημιών απομείωσης του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων βρίσκεται αρνητικός 
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στο -11,57%. Στην συνέχεια και για το 2012 αν και αυξάνεται στο -2,03%, συνεχίζει 

να είναι αρνητικός και τέλος για το 2015 εμφανίζεται για τρίτη φορά αρνητικός μέσα 

στην εφταετία στο -3,80%, κυρίως λόγω των προβλέψεων απομείωσης δανείων 

ύψους 4.019 εκατ. Ευρώ. Ο Μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών του Δείκτη 

αποδοτικότητας Ενεργητικού εμφανίζεται θετικός κατά τα τρία πρώτα έτη και στη 

συνέχεια λόγω των ζημιών που παρουσιάστηκαν κατά τα έτη 2011 και 2012 πέφτει 

κάτω από το μηδέν. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά 

την παρελθοντική αποδοτικότητα της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και μπορεί 

να συνδεθεί με την αναγνώριση επιπλέον αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Αυτό συμβαίνει διότι η αναγνώριση επιπλέον αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από μία πρόβλεψη μελλοντικής κερδοφορίας 

της επιχείρησης και η παρελθούσα αποδοτικότητά της είναι ένας δείκτης που θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Ο δείκτης Κοινό μετοχικό κεφάλαιο προς το σύνολο 

του Ενεργητικού παρουσιάζει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης που καλύπτονται από το κοινό μετοχικό κεφάλαιό της. Ο δείκτης αυτός 

βαίνει αυξανόμενος μέχρι το 2012 που βρίσκεται στο 5,86%, παρουσιάζει μία μεγάλη 

μείωση το 2013 και για τα δύο επόμενα έτη κυμαίνεται κοντά στο 2%. Ο δείκτης της 

πιστωτική ποιότητας αποτελείται από το πηλίκο των προβλέψεων απομείωσης των 

χορηγηθέντων δανείων με το συνολικό ύψος των δανείων αυτών και είναι μία ένδειξη 

της εξυπηρέτησης των δανείων αυτών. Η πορεία του δείκτη αυτού επηρεάζεται από 

την συνεχόμενη μείωση των δανείων κατά πελατών για την εφταετία και από τις 

προβλέψεις απομείωσής τους. Έτσι, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στο έτος 2011 όπου 

βρίσκεται στο 4,60% (από 1,86% το 2010) λόγω της αναγνώρισης προβλέψεων 

απομείωσης 3.286 Εκατ. Ευρώ (αυξημένες κατά 128% από το 2010). Κυμαίνεται στα 

επίπεδα μεταξύ 2% και 4% για τα τρία επόμενα χρόνια και αυξάνεται στο 8,86% το 

έτος 2015 λόγω της αναγνώρισης προβλέψεων απομείωσης ύψους 4.019 Εκατ. Ευρώ  

(αυξημένες κατά 180% από το προηγούμενο έτος) και μείωσης των δανείων κατά 

πελατών κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης Non-Performing 

Assets προς το Σύνολο του Ενεργητικού κατά την εφταετία βαίνει αυξανόμενος 

ξεκινώντας από το 4,37% το 2009 και καταλήγοντας στο 19,85% το 2015 λόγω της 

συνεχόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πορεία αυτή φανερώνει 

ότι όσο η οικονομική κρίση συνεχίζεται, τόσο ο δείκτης αυτός αυξάνεται. Τέλος, ο 

δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις βρίσκεται σταθερά κοντά στο 100%, και δείχνει πως 
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η τράπεζα δεν προέβη σε υπερβολικές χρηματοδοτήσεις κατά την εξεταζόμενη 

εφταετία. 

 Στην συνέχεια, αναλύονται δείκτες που αφορούν την αναγνώριση των 

τρεχόντων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αλλά και υποχρεώσεων της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Πριν την παρουσίαση τον δεικτών αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο αναβαλλόμενος φόρος συνίσταται σε απαιτήσεις που προέρχονται 

από το πρόγραμμα επαναγοράς Ελληνικών ομολόγων που μπορούν να αποσβεστούν 

σε βάθος τριανταετίας, σε ζημιές απομείωσης από δάνεια που μπορούν να 

αποσβεστούν σε περίοδο ίση με αυτή των δανείων  που αφορούν και σε φορολογικές 

ζημίες που μπορούν να αποσβεστούν σε πέντε χρόνια. Όσον αφορά τον καθαρό 

αναβαλλόμενο φόρο που αποτελείται από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

μειωμένες κατά τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, παρουσιάζει μία 

σταδιακά όλο και μεγαλύτερη αύξηση ξεκινώντας από τις 36,88 εκατ. Ευρώ το 2009 

και καταλήγοντας στις 5.087 εκατ. το 2015. Απόρροια της αύξησης αυτής είναι η 

σταδιακή αύξηση των δεικτών Καθαρός Αναβαλλόμενος φόρος προς Σύνολο 

Ενεργητικού και Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος προς Συνολικά Ίδια Κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα, ο καθαρός αναβαλλόμενος φόρος αφορούσε το 0,38% των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για το έτος 2009 και αυξήθηκε 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να αφορά το 51,78% το 2015. Ο δείκτης αυτός βρίσκεται στο 

9% για τις Γερμανικές τράπεζες και περίπου στο 27% για τις τράπεζες των χωρών της 

Νοτίου Ευρώπης. Γίνεται φανερό ότι μετά τη ραγδαία αύξησή του, ο αναβαλλόμενος 

φόρος αποτελεί τα μισά Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και 

ότι ο δείκτης Καθαρός Αναβαλλόμενος Φόρος προς το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

είναι πολύ υψηλός σε σχέση με τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι δείκτες που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής τράπεζας της 

Ελλάδος Α.Ε. είναι ο δείκτης Core Tier 1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας. Ο δείκτης Core Tier 1 αποτελεί το βασικό μέτρο αξιολόγησης της 

οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. 

Αποτελείται κυρίως από την αξία του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των εμφανών 

αποθεματικών (ή κερδών εις νέον), αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μη 

εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

αποτελείται από το εποπτικό κεφάλαιο Core Tier 1 που αναφέρθηκε παραπάνω και 

από το συμπληρωματικό κεφάλαιο, γνωστό και ως Tier II. Στο συμπληρωματικό 

κεφάλαιο περιλαμβάνονται κυρίως τα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά από 
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αναπροσαρμογή, οι προνομιούχες μετοχές και τα μετατρέψιμα ομόλογα που δεν 

περιλαμβάνονται στο Tier 1. Κατά την εφταετία (2009 – 2015) ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. βρίσκεται σταθερά 

πάνω από το 8% που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας. 

Σημειώνεται ότι το 2011 ο δείκτης αυτός μειώνεται κατά 33% σε σχέση με το 2010 

στο 8,30%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις συστημικές 

τράπεζες,  λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου που αντισταθμίζεται κατά ένα βαθμό από την ενίσχυση 

κατά 7.430 Εκατ. Ευρώ από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  
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4.2.2 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 

 

Τα κυριότερα στοιχεία του Ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι τα εξής: 

Πίνακας 4.6 Στοιχεία ισολογισμού Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 2.977.561 2.993.275 2.552.717 3.307.503 2.874.771 3.837.541 3.644.821 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 992.325 2.432.257 373.531 416.308 300.159 361.408 180.164 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 9.260.949 8.725.462 5.346.661 6.359.693 2.552.763 18.250.254 21.001.514 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 37.688.259 40.150.413 35.633.794 52.628.682 77.993.994 57.143.022 50.591.192 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 339.160 384.309 325.453 409.755 300.344 313.072 274.159 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 282.652 297.882 1.177.992 1.897.474 2.861.716 4.018.745 5.074.769 

Σύνολο Ενεργητικού 54.279.791 57.561.340 49.352.308 70.408.477 92.009.592 89.289.696 87.528.216 

        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 30.038.287 29.253.679 21.605.098 36.967.259 54.264.126 54.709.689 38.951.879 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 12.318.747 19.410.879 22.946.955 31.916.662 18.509.952 14.727.233 34.490.583 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 4.311.948 2.892.120 1.520.688 591.067 276.652 594.414 102.314 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 162.023 201.140 389.728 423.519 329.618 544.026 445.819 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 140.058 41.910 46.640 37.215 42.300 37.772 31.499 

Σύνολο Υποχρεώσεων 50.665.556 54.287.609 51.292.147 72.732.784 83.466.693 81.967.454 77.507.690 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
       

Μετοχικό Κεφάλαιο  1.604.020 470.882 1.092.998 1.092.998 2.271.770 1.830.594 2.619.955 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 927.739 2.430.877 2.953.356 2.953.356 10.008.734 11.393.315 13.074.688 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 782.618 672.687 -5.975.642 -6.503.766 -3.957.192 -5.921.295 -7.840.635 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.614.235 3.273.731 -1.939.839 -2.324.307 8.542.899 7.322.242 10.020.526 

Σύνολο Παθητικού 54.279.791 57.561.340 49.352.308 70.408.477 92.009.592 89.289.696 87.528.216 

 

Η ποσοστιαία διάρθρωση των κυριότερων στοιχείων του Ισολογισμού της Τράπεζας 

Πειραιώς Α.Ε. είναι η εξής: 

Πίνακας 4.7 Ποσοστιαία διάρθρωση στοιχείων ισολογισμού Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 5,49% 5,20% 5,17% 4,70% 3,12% 4,30% 4,16% 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 1,83% 4,23% 0,76% 0,59% 0,33% 0,40% 0,21% 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 17,06% 15,16% 10,83% 9,03% 2,77% 20,44% 23,99% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 69,43% 69,75% 72,20% 74,75% 84,77% 64,00% 57,80% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,62% 0,67% 0,66% 0,58% 0,33% 0,35% 0,31% 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,52% 0,52% 2,39% 2,69% 3,11% 4,50% 5,80% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 59,29% 53,89% 42,12% 50,83% 65,01% 66,75% 50,26% 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 24,31% 35,76% 44,74% 43,88% 22,18% 17,97% 44,50% 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 8,51% 5,33% 2,96% 0,81% 0,33% 0,73% 0,13% 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 0,32% 0,37% 0,76% 0,58% 0,39% 0,66% 0,58% 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,28% 0,08% 0,09% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μετοχικό Κεφάλαιο  44,38% 14,38% -56,34% -47,02% 26,59% 25,00% 26,15% 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 25,67% 74,25% -152,25% -127,06% 117,16% 155,60% 130,48% 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 21,65% 20,55% 308,05% 279,82% -46,32% -80,87% -78,25% 
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Τα κυριότερα στοιχεία από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Τράπεζας 

Πειραιώς Α.Ε. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 4.8 Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρά Έσοδα 1.712.741 1.521.254 1.257.437 1.897.836 2.178.243 2.489.040 2.432.616 

Προβλέψεις απομείωσης 488.099 568.492 3.828.073 2.057.154 2.363.801 3.708.839 3.486.807 

Τρέχον Φόρος 85.662 85.628 39.769 12.547 31.442 21.121 29.306 

Αναβαλλόμενος Φόρος -4.676 -55.906 -933.894 -675.227 -799.977 -1.090.104 -1.097.868 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 201.749 -20.473 -6.613.380 -498.640 2.562.089 -1.965.088 -1.892.848 

 

Η αναλογία των κυριότερων στοιχείων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως προς τα Καθαρά Έσοδα είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.9 Αναλογία στοιχείων κατάστασης συνολικού εισοδήματος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Προβλέψεις απομείωσης 28,50% 37,37% 304,43% 108,39% 108,52% 149,01% 143,34% 

Τρέχον Φόρος 5,00% 5,63% 3,16% 0,66% 1,44% 0,85% 1,20% 

Αναβαλλόμενος Φόρος -0,27% -3,67% -74,27% -35,58% -36,73% -43,80% -45,13% 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 11,78% -1,35% -525,94% -26,27% 117,62% -78,95% -77,81% 

 

Ακολουθούν και αναλύονται συνοπτικά στοιχεία που αποτελούνται από την 

κατάσταση του Ισολογισμού και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής μεταβολής της κεφαλαιακής 

κατάστασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., όπως και των μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

Πίνακας 4.10 Αριθμοδείκτες Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 0,37% -0,04% -13,40% -0,71% 2,78% -2,20% -2,16% 

Μέσος όρος ROA τριών προηγούμενων ετών 1,11% 0,76% 0,30% -4,35% -4,71% -3,77% -0,04% 

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο προς σύνολο 

Ενεργητικού 
2,96% 0,82% 2,21% 1,55% 2,47% 2,05% 2,99% 

Πιστωτική Ποιότητα 1,30% 1,42% 10,74% 3,91% 3,03% 6,49% 6,89% 

NPA / Ενεργητικό 3,12% 4,57% 12,82% 15,41% 25,38% 30,76% 31,62% 

Δάνεια / Καταθέσεις 125,47% 137,25% 164,93% 142,37% 143,73% 104,45% 129,88% 

  
       

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / Συν. Ενεργ. 0,26% 0,44% 2,29% 2,64% 3,06% 4,46% 5,76% 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / IK 3,95% 7,82% -58,32% -80,03% 33,00% 54,37% 50,33% 

Τρέχων φόρος  85.662 85.628 39.769 12.547 31.442 21.121 29.306 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος -4.676 -55.906 -933.894 -675.227 -799.977 -1.090.104 -1.097.868 

  
       

Δείκτης Core Tier 1 9,10% 8,40% -6,00% 9,30% 13,90% 12,40% 17,50% 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9,80% 9,30% -5,00% 9,70% 14,00% 12,50% 17,50% 
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Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, απομείωσε τα ομόλογα του Ελληνικού 

Δημοσίου που είχε στην κυριότητά της κατά 5.900 Εκατ. Ευρώ και στη συνέχεια 

χρειάστηκε ενίσχυση ύψους 4.750 Εκατ. Ευρώ από το ταμείο χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας ώστε να διατηρήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια πάνω από τα 

ελάχιστα όρια που ορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. 

 Ο δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

εμφανίζεται χαμηλός, στο 0,37%, για το 2009 και πέφτει κάτω από το μηδέν ένα 

χρόνο πριν την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου όπου όλες οι τράπεζες κατέγραψαν υπέρογκες ζημίες. Αυτό συμβαίνει 

λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων της κατά 11,18% και την ταυτόχρονη 

αύξηση των προβλέψεων απομείωσης των χορηγούμενων δανείων κατά 16,47% σε 

σχέση με το 2009. Το 2011 λόγω της αύξησης των προβλέψεων απομείωσης δανείων 

κατά 570% σε σχέση με το 2010 και των ζημιών απομείωσης των ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου ο δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού της Τράπεζας Πειραιώς 

Α.Ε. πέφτει στο -13,40%. Στη συνέχεια λόγω των κερδών ύψους 2.562 Εκατ. Ευρώ 

το 2013 αυξάνεται στο 2,78% αλλά συνεχίζει την αρνητική του απόδοση κατά τα έτη 

2014 και 2015. Ο μέσος όρος του δείκτη αποδοτικότητας Ενεργητικού των τριών 

προηγούμενων χρόνων βαίνει μειούμενος και θετικός μέχρι το 2011. Την επόμενη 

τριετία, εξαιτίας των μεγάλων καταγραφούμενων ζημιών του 2011 σταθεροποιείται 

κοντά στο -4,00%. Τα στοιχεία αυτά είναι μία ένδειξη άσχημου ιστορικού από το 

2012 και μετά όσον αφορά την κερδοφορία και την αποδοτικότητα της Τράπεζας 

Πειραιώς Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης εφταετίας ο δείκτης του κοινού 

μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο του Ενεργητικού βρίσκεται κοντά στο 2,00%. 

Σχετικά με το Ενεργητικό της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., σημειώνεται ότι μέσω 

συγχωνεύσεων και της ενσωμάτωσης του «υγιούς» τμήματος της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος το 2012, των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας 

Κύπρου, της Cyprus Popular Bank, της Ελληνικής τράπεζας και της Millennium Bank 

Ελλάδος το 2013, όπως και το «υγιές» μέρος της Πανελλήνιας τράπεζας, είδε μία 

αύξηση της τάξεως του 77,35% από το 2011 στο 2015. Ο δείκτης της πιστωτικής 

ποιότητας, αλλά και ο δείκτης NPA / Ενεργητικό αυξάνονται σταδιακά κατά τη 

διάρκεια της εφταετίας λόγω την αύξησης των προβλέψεων απομείωσης δανείων και 

των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας αντίστοιχα. Ο 

δείκτης Δάνεια προς καταθέσεις φτάνει στο 164,93% το 2011 και στη συνέχεια 
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αποκλιμακώνεται σταδιακά λόγω της ενσωμάτωσης των υγιών τμημάτων των 

τραπεζών που συγχωνεύτηκαν με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 Σχετικά με τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο, παρουσιάζεται μία συνεχής 

αύξηση από 142,59 εκατ. Ευρώ το 2009 στα 5.043 εκατ. Ευρώ το 2015. Λόγω της 

αύξησης αυτής, για το 2015 ο καθαρός αναβαλλόμενος φόρος αποτελεί το 5,76% του 

Ενεργητικού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή το 50,33% των Ιδίων Κεφαλαίων της. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στις τράπεζες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λίγο μικρότερο από τον μέσο όρο του δείκτη Καθαρός 

Αναβαλλόμενος Φόρος / Ίδια Κεφάλαια του Ελληνικού Τραπεζικού κλάδου, που 

βρίσκεται στο 54,65%. 

 Στην εξεταζόμενη εφταετία (2009-2015), εκτός του 2011, ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. παρουσιάζεται πάνω από το 8% 

που είναι το ελάχιστο όριο που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. 

Σημειώνεται ότι για το έτος 2011 η τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να διατηρήσει την 

κεφαλαιακή της επάρκεια πάνω από τα επιτρεπτά όριο λόγω της χρηματοδότησης που 

είχε, ύψους 4.750 εκατ. Ευρώ από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Από 

το 2013 και μετά ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εμφανίζεται σε υψηλά 

επίπεδα, 14,00% και 12,50% για το 2013 και το 2014 αντίστοιχα. 
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4.2.3 Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 

 

Τα κυριότερα στοιχεία του Ισολογισμού της Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι τα εξής: 

Πίνακας 4.11 Στοιχεία ισολογισμού Eurobank Ergasias Α.Ε. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3.079.000 3.606.000 3.286.000 2.065.000 1.986.000 1.948.000 1.798.000 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 4.784.000 5.159.000 6.988.000 4.693.000 2.567.000 3.059.000 2.808.000 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 16.111.000 17.201.000 11.886.000 10.795.000 19.819.000 19.085.000 17.316.000 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 55.837.000 56.268.000 48.094.000 43.171.000 45.610.000 42.133.000 39.893.000 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 710.000 734.000 465.000 406.000 266.000 150.000 127.000 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 389.000 503.000 1.726.000 2.106.000 3.063.000 3.894.000 4.859.000 

Σύνολο Ενεργητικού 84.269.000 87.188.000 76.822.000 67.653.000 77.586.000 75.518.000 73.553.000 

        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 46.808.000 44.435.000 32.183.000 30.374.000 40.127.000 40.363.000 31.393.000 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 2.233.000 1.144.000 35.931.000 31.819.000 27.099.000 22.866.000 29.783.000 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 7.667.000 5.389.000 2.671.000 1.365.000 789.000 811.000 150.000 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 2.274.000 2.681.000 3.013.000 2.677.000 1.558.000 2.475.000 2.359.000 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 14.000 16.000 18.000 8.000 8.000 22.000 5.000 

Σύνολο Υποχρεώσεων 77.955.000 81.094.000 75.947.000 68.308.000 73.063.000 69.214.000 66.421.000 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               

Μετοχικό Κεφάλαιο  1.481.000 1.481.000 1.228.000 1.228.000 1.641.000 4.412.000 656.000 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1.441.000 1.440.000 1.439.000 1.451.000 6.669.000 6.682.000 4.814.000 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 699.000 469.000 -5.039.000 -6.134.000 -8.753.000 -9.778.000 -3.241.000 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.314.000 6.094.000 875.000 -655.000 4.523.000 6.304.000 7.132.000 

Σύνολο Παθητικού 84.269.000 87.188.000 76.822.000 67.653.000 77.586.000 75.518.000 73.553.000 

 

Η ποσοστιαία διάρθρωση των κυριότερων στοιχείων του Ισολογισμού της Eurobank 

Ergasias Α.Ε. είναι η εξής: 

Πίνακας 4.12 Ποσοστιαία διάρθρωση στοιχείων Ισολογισμού Eurobank Ergasias Α.Ε. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3,65% 4,14% 4,28% 3,05% 2,56% 2,58% 2,44% 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 5,68% 5,92% 9,10% 6,94% 3,31% 4,05% 3,82% 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 19,12% 19,73% 15,47% 15,96% 25,54% 25,27% 23,54% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 66,26% 64,54% 62,60% 63,81% 58,79% 55,79% 54,24% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,84% 0,84% 0,61% 0,60% 0,34% 0,20% 0,17% 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,46% 0,58% 2,25% 3,11% 3,95% 5,16% 6,61% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 60,04% 54,79% 42,38% 44,47% 54,92% 58,32% 47,26% 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 2,86% 1,41% 47,31% 46,58% 37,09% 33,04% 44,84% 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 9,84% 6,65% 3,52% 2,00% 1,08% 1,17% 0,23% 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 2,92% 3,31% 3,97% 3,92% 2,13% 3,58% 3,55% 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μετοχικό Κεφάλαιο  23,46% 24,30% 140,34% -187,48% 36,28% 69,99% 9,20% 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 22,82% 23,63% 164,46% -221,53% 147,45% 106,00% 67,50% 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 11,07% 7,70% -575,89% 936,49% -193,52% -155,11% -45,44% 
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Τα κυριότερα στοιχεία από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Eurobank 

Ergasias Α.Ε. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 4.13  Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρά Έσοδα 3.142.000 3.032.000 -3.634.000 1.248.000 1.639.000 1.958.000 1.940.000 

Προβλέψεις απομείωσης 1.177.000 1.362.000 1.328.000 1.655.000 1.920.000 2.264.000 2.665.000 

Τρέχον Φόρος 149.000 83.000 24.000 55.000 60.000 — — 

Αναβαλλόμενος Φόρος -67.000 -31.000 -1.343.000 -390.000 -518.000 — — 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 305.000 68.000 -5.508.000 -1.458.000 -1.154.000 -1.219.000 -1.181.000 

 

Η αναλογία των κυριότερων στοιχείων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της 

Eurobank Ergasias Α.Ε. ως προς τα Καθαρά Έσοδα είναι η εξής: 

  

Πίνακας 4.14 Αναλογία στοιχείων κατάστασης συνολικού εισοδήματος Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Προβλέψεις απομείωσης 37,46% 44,92% -36,54% 132,61% 117,14% 115,63% 137,37% 

Τρέχον Φόρος 4,74% 2,74% -0,66% 4,41% 3,66% — — 

Αναβαλλόμενος Φόρος -2,13% -1,02% 36,96% -31,25% -31,60% — — 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 9,71% 2,24% 151,57% -116,83% -70,41% -62,26% -60,88% 

 

Ακολουθούν και αναλύονται συνοπτικά στοιχεία που αποτελούνται από την 

κατάσταση του Ισολογισμού και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής μεταβολής της κεφαλαιακής 

κατάστασης της Eurobank Ergasias Α.Ε., όπως και των μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

Πίνακας 4.15 Αριθμοδείκτες Eurobank Ergasias Α.Ε. 

EUROBANK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 0,36% 0,08% -7,17% -2,16% -1,49% -1,61% -1,61% 

Μέσος όρος ROA τριών προηγούμενων ετών 1,03% 0,78% 0,41% -2,24% -3,08% -3,60% -1,75% 

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο προς σύνολο 

Ενεργητικού 
1,76% 1,70% 1,60% 1,82% 2,12% 5,84% 0,89% 

Πιστωτική Ποιότητα 2,11% 2,42% 2,76% 3,83% 4,21% 5,37% 6,68% 

NPA / Ενεργητικό 3,53% 5,20% 8,10% 16,24% 21,19% 26,51% 30,47% 

Δάνεια / Καταθέσεις 119,29% 126,63% 149,44% 142,13% 113,66% 104,39% 127,08% 

  
       

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / Συν. Ενεργ. 0,46% 0,58% 2,25% 3,11% 3,95% 5,16% 6,61% 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / IK 6,16% 8,25% 197,26% -321,53% 67,72% 61,77% 68,13% 

Τρέχων φόρος 149.000 83.000 24.000 55.000 60.000 — — 

Αναβαλλόμενος φόρος -67.000 -31.000 -1.343.000 -390.000 -518.000 — — 

  
       

Δείκτης Core Tier 1 11,50% 10,60% 11,50% 13,30% 12,00% 15,20% 17,00% 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 12,70% 11,70% 12,00% 13,50% 12,90% 15,60% 17,40% 

 



60 
 

Η  Eurobank Ergasias  A.E. μέσω του προγράμματος ανταλλαγής Ελληνικών 

ομολόγων απομείωσε τα δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε κατά 4.600 

εκατ. Ευρώ με αποτέλεσμα το 2011 να καταγράψει ζημίες ύψους 5.508 εκατ. Ευρώ. 

Οι ζημίες αυτές αντισταθμίστηκαν λόγω της χρηματοδότησης που παρείχε το ταμείο 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην τράπεζα ώστε να διατηρήσει την κεφαλαιακή 

της επάρκεια πάνω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο 

της Βασιλείας ΙΙ. 

 Ο δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού της  Eurobank Ergasias  A.E. για τα 

έτη 2009 και 2010 ήταν οριακά θετικός, αλλά από το 2011 και μετά μειώνεται 

δραματικά. Ειδικά για το 2011 λόγω των ζημιών απομείωσης των Ελληνικών 

ομολόγων ο δείκτης βρίσκεται στο -7,17%. Όσον αφορά τον δείκτης του μέσου όρου 

αποδοτικότητας Ενεργητικού των τριών προηγούμενων ετών, που αποτελεί μία 

ένδειξη της παρελθούσης αποδοτικότητας της τράπεζας, παρατηρείται μία σταδιακή 

μείωση κατά τα έτη 2009 με 2011. Στη συνέχεια και λόγω των ζημιών του 2011 ο 

δείκτης μειώνεται δραματικά και κυμαίνεται μεταξύ -2% και -3%. Ο δείκτης Κοινό 

μετοχικό κεφάλαιο προς το σύνολο του Ενεργητικού κυμαίνεται μεταξύ 1% και 2%, 

με εξαίρεση το 2014 που βρίσκεται στο 5,84% λόγω της αύξησης του κοινού 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 168% από 1.641 εκατ. ευρώ το 2013 σε 4.412 εκατ. ευρώ 

το 2014. Σχετικά με το Ενεργητικό της, η Eurobank Ergasias  A.E. ήταν η μόνη 

τράπεζα που το Ενεργητικό της μειώθηκε κατά 12,71% από το 2009 μέχρι το 2015. 

Όπως και στις προηγούμενες τράπεζες ο δείκτης της πιστωτική ποιότητας, αλλά και ο 

δείκτης Non-Performing Assets προς το σύνολο του Ενεργητικού αυξάνονται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια της εφταετίας και φτάνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το 

έτος 2015 (6,68% και 30,47% αντίστοιχα). Αυτό συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της 

κατακόρυφης αύξησης των προβλέψεων απομείωσης δανείων και των μη 

εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, λόγω της εμβάθυνση της 

κρίσης στην Ελλάδα. Σχετικά με τον δείκτη Δάνεια προς καταθέσεις, αυτός φτάνει 

στα επίπεδα του 149,44% το 2011 εξαιτίας της φυγής καταθέσεων από το Ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα προς το εξωτερικό, ενώ το 2013 μειώνεται στο 113,66% λόγω της 

συγχώνευσης της τράπεζας με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μετά την συγχώνευση η 

Eurobank Ergasias Α.Ε. βελτίωσε τη ρευστότητά της και ο δείκτης Δάνεια προς 

καταθέσεις ήταν ο δεύτερος καλύτερος για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μετά την 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
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 Ο καθαρός αναβαλλόμενος φόρος, σε αντιστοίχιση με τις υπόλοιπες τράπεζες, 

παρουσιάζει μία αλματώδη αύξηση κατά την εξεταζόμενη εφταετία, από 1.726 εκατ. 

ευρώ το 2011 που έχουμε πληροφορίες, στα 4.859 εκατ. ευρώ το 2015. Η μεγαλύτερη 

αύξηση παρουσιάζεται το 2013, που αυξήθηκε κατά 45,44% ως προς το προηγούμενο 

έτος (από 2.016 εκατ. ευρώ το 2012 στα 3.063 εκατ. ευρώ το 2013). Απόρροια της 

αύξησης αυτής ήταν και η σταδιακή αύξηση των αριθμοδεικτών καθαρός 

αναβαλλόμενος φόρος προς σύνολο Ενεργητικού και καθαρός αναβαλλόμενος φόρος 

προς το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank Ergasias 

Α.Ε. για το έτος 2015 είχε τον υψηλότερο δείκτη καθαρής αναβαλλόμενης 

φορολογίας προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, 

εφ’ όσον ο καθαρός αναβαλλόμενος φόρος βρισκόταν στο 68,11% των Ιδίων 

κεφαλαίων της τράπεζας. 

 Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2009-2015) ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank Ergasias Α.Ε. εμφανίζεται πάνω από το 8% 

που αποτελεί το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ. Επίσης, παρουσιάζει και μία σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της 

εφταετίας, αν και πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το 2011 ο δείκτης αυτός κατάφερε να 

βρίσκεται πάνω από το όριο του 8%, λόγω της χρηματοδότησης που είχε η Eurobank 

Ergasias Α.Ε.  από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  
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4.2.4 Alpha Bank Α.Ε. 

 

 

Τα κυριότερα στοιχεία του Ισολογισμού της Alpha Bank Α.Ε. είναι τα εξής: 

Πίνακας 4.16 Στοιχεία ισολογισμού Alpha Bank Α.Ε. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 2.514.664 4.124.283 2.103.588 1.437.248 1.688.182 2.019.017 1.730.327 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 6.408.155 2.397.664 1.807.079 3.382.690 2.566.230 2.771.739 1.976.273 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 6.429.923 7.771.459 5.904.638 8.086.500 11.214.565 10.869.606 10.790.116 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 51.399.939 49.304.745 44.875.706 40.578.845 51.678.313 49.556.985 46.186.116 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 178.109 193.191 181.512 141.757 242.914 331.424 342.251 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 293.289 427.554 1.466.974 1.806.151 2.788.688 3.689.446 4.398.176 

Σύνολο Ενεργητικού 69.596.047 66.798.315 59.148.045 58.253.418 73.697.267 72.935.461 69.296.234 

        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 42.907.411 38.289.275 29.396.028 28.115.894 41.970.252 42.854.633 31.434.266 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 12.745.236 15.864.121 20.765.351 25.215.163 18.225.134 15.693.398 24.799.931 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 5.148.875 3.561.188 2.188.545 732.259 782.936 1.523.521 400.729 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 603.932 1.105.433 1.578.143 1.518.881 1.373.500 1.948.541 1.550.529 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 310.979 400.030 412.553 454.549 91.928 25.502 20.852 

Σύνολο Υποχρεώσεων 63.622.688 61.014.381 57.181.797 57.505.918 65.329.532 65.228.911 60.241.898 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               

Μετοχικό Κεφάλαιο  3.451.067 3.451.067 1.100.281 1.100.281 4.216.872 3.830.718 461.064 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 406.867 406.867 2.757.653 2.757.653 4.212.062 4.858.216 10.790.870 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 1.346.611 1.320.146 -2.659.574 -3.538.207 -747.572 -1.142.801 -2.546.885 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.973.359 5.783.934 1.966.248 747.500 8.367.735 7.706.550 9.054.336 

Σύνολο Παθητικού 69.596.047 66.798.315 59.148.045 58.253.418 73.697.267 72.935.461 69.296.234 

 

Η ποσοστιαία διάρθρωση των κυριότερων στοιχείων του Ισολογισμού της Alpha 

Bank Α.Ε. είναι η εξής: 

Πίνακας 4.17 Ποσοστιαία διάρθρωση στοιχείων ισολογισμού Alpha Bank Α.Ε. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3,61% 6,17% 3,56% 2,47% 2,29% 2,77% 2,50% 

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 9,21% 3,59% 3,06% 5,81% 3,48% 3,80% 2,85% 

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 9,24% 11,63% 9,98% 13,88% 15,22% 14,90% 15,57% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 73,85% 73,81% 75,87% 69,66% 70,12% 67,95% 66,65% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,26% 0,29% 0,31% 0,24% 0,33% 0,45% 0,49% 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,42% 0,64% 2,48% 3,10% 3,78% 5,06% 6,35% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις 67,44% 62,75% 51,41% 48,89% 64,24% 65,70% 52,18% 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 20,03% 26,00% 36,31% 43,85% 27,90% 24,06% 41,17% 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 8,09% 5,84% 3,83% 1,27% 1,20% 2,34% 0,67% 

Υποχρ. σε Παράγωγα χρηματοπιστωτικά Μέσα 0,95% 1,81% 2,76% 2,64% 2,10% 2,99% 2,57% 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 0,49% 0,66% 0,72% 0,79% 0,14% 0,04% 0,03% 

        
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μετοχικό Κεφάλαιο  57,77% 59,67% 55,96% 147,19% 50,39% 49,71% 5,09% 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6,81% 7,03% 140,25% 368,92% 50,34% 63,04% 119,18% 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 22,54% 22,82% -135,26% -473,34% -8,93% -14,83% -28,13% 
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Τα κυριότερα στοιχεία από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Alpha Bank 

Α.Ε. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 4.18 Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος Alpha Bank Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρά Έσοδα  2.427.758 2.299.607 2.333.824 1.534.628 2.418.399 2.416.518 2.335.183 

Προβλέψεις απομείωσης 676.343 884.754 1.130.317 1.666.543 1.923.213 1.847.037 3.019.806 

Τρέχον Φόρος 90.967 105.038 63.653 28.577 28.619 16.615 -36.868 

Αναβαλλόμενος Φόρος 19.370 -36.507 -985.388 -285.550 -729.814 -713.054 -769.890 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 349.814 85.649 -3.810.169 -1.082.101 2.922.169 -329.809 -1.371.714 

 

Η αναλογία των κυριότερων στοιχείων της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της 

Alpha Bank Α.Ε. ως προς τα Καθαρά Έσοδα είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.19 Αναλογία στοιχείων κατάστασης συνολικού εισοδήματος Alpha Bank Α.Ε. 

Αποτελέσματα Χρήσης 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Προβλέψεις απομείωσης 27,86% 38,47% 48,43% 108,60% 79,52% 76,43% 129,32% 

Τρέχον Φόρος 3,75% 4,57% 2,73% 1,86% 1,18% 0,69% -1,58% 

Αναβαλλόμενος Φόρος 0,80% -1,59% -42,22% -18,61% -30,18% -29,51% -32,97% 

Καθαρά Κέρδη/ Ζημίες 14,41% 3,72% -163,26% -70,51% 120,83% -13,65% -58,74% 

 

Ακολουθούν και αναλύονται συνοπτικά στοιχεία που αποτελούνται από την 

κατάσταση του Ισολογισμού και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, 

στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής μεταβολής της κεφαλαιακής 

κατάστασης της Alpha Bank Α.Ε., όπως και των μεταβολών της αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

 

Πίνακας 4.20 Αριθμοδείκτες Alpha Bank Α.Ε. 

ALPHA BANK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 0,50% 0,13% -6,44% -1,86% 3,97% -0,45% -1,98% 

Μέσος όρος ROA τριών προηγούμενων ετών 1,15% 0,95% 0,47% -1,94% -2,72% -1,44% 0,55% 

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο προς σύνολο 

Ενεργητικού 
4,96% 5,17% 1,86% 1,89% 5,72% 5,25% 0,67% 

Πιστωτική Ποιότητα 1,32% 1,79% 2,52% 4,11% 3,72% 3,73% 6,54% 

NPA / Ενεργητικό 5,08% 8,05% 10,88% 20,05% 27,82% 29,34% 32,90% 

Δάνεια / Καταθέσεις 119,79% 128,77% 152,66% 144,33% 123,13% 115,64% 146,93% 

  
       

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / Συν. Ενεργ. -0,03% 0,04% 1,78% 2,32% 3,66% 5,02% 6,32% 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος / IK -0,30% 0,48% 53,63% 180,82% 32,23% 47,54% 48,35% 

Τρέχων φόρος  90.967 105.038 63.653 28.577 28.619 16.615 -36.868 

Αναβαλλόμενος φόρος 19.370 -36.507 -985.388 -285.550 -729.814 -713.054 -769.890 

  
       

Δείκτης Core Tier 1 11,70% 11,80% 7,30% 8,90% 16,30% 14,30% 16,70% 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 13,30% 13,50% 9,80% 9,50% 16,30% 14,60% 16,80% 
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Η Alpha Bank Α.Ε. κατά την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών 

ομολόγων, κατέγραψε τη μικρότερη απομείωση των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

που κατείχε ανάμεσα στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η απομείωση αυτή είχε 

ύψος 3.200 εκατ. ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης από το ταμείο 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την στήριξη της Alpha bank Α.Ε. ώστε να 

διατηρήσει τον δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας άνω του 8% που προβλέπεται 

από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ ανήλθε στα 1.900 εκατ. ευρώ. 

 Ο δείκτης αποδοτικότητας του Ενεργητικού της Alpha Bank Α.Ε. ακολουθεί 

την πορεία των υπόλοιπων τραπεζών που αναλύονται ανωτέρω έχοντας χαμηλό ύψος 

τα δύο πρώτα χρόνια και αρνητικά μεγέθη στη συνέχεια, με εξαίρεση το 2013 που 

βρίσκεται στο 3,97%. Αυτό συμβαίνει λόγω της άσχημης απόδοσης που είχε η Alpha 

Bank Α.Ε. κατά το μεγαλύτερο μέρος της εφταετίας, καταγράφοντες ζημίες τις διετίες 

2011-2012 και 2014-2015, ενώ τα υπόλοιπα χρόνια τα κέρδη ήταν χαμηλά με 

εξαίρεση το 2013 που εμφάνισε κέρδη 2.922 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος του δείκτη 

αποδοτικότητας του Ενεργητικού πέφτει κάτω από το μηδέν από το 2012 και μέχρι το 

2014 λόγω της συμπερίληψης των ζημιών που κατέγραψε το 2011 η Alpha Bank 

Α.Ε., κυρίως λόγω των ζημιών απομείωσης των Ελληνικών ομολόγων ύψους 3.200 

εκατ. ευρώ. Η σημαντικότητα του δείκτη έγκειται στο ότι φανερώνει το ιστορικό της 

αποδοτικότητας της τράπεζας κατά τα τρία προηγούμενα έτη, κάτι που αξίζει να 

εκτιμηθεί για την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας της τράπεζας όσον αφορά την 

κερδοφορία της και την αποδοτικότητα του Ενεργητικού της. Ο δείκτης Κοινό 

μετοχικό κεφάλαιο προς σύνολο Ενεργητικού βρίσκεται στο 5% για τα δύο πρώτα 

χρόνια, στην συνέχεια μειώνεται στο 1,89% για το 2011 και το 2012, λόγω της 

μείωσης αφενός μεν του Ενεργητικού της από τα 66.798 Εκατ. Ευρώ το 2010 στα 

59.148 εκατ. ευρώ το 2011 και αφ’ εταίρου της μείωσης του Κοινού μετοχικού 

κεφαλαίου της από τα 3.451 εκατ. ευρώ το 2010 στα 1.100 εκατ. ευρώ το 2011 και 

2012. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 2013 η Εμπορική τράπεζα συγχωνεύεται με 

την Alpha Bank Α.Ε. οπότε το Ενεργητικό, καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό. Ο δείκτης της πιστωτικής ποιότητας καταγράφει μία 

σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της εφταετίας και καταλήγει στο 6,54% το 2015. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την μεγάλη αύξηση που καταγράφουν οι 

προβλέψεις απομείωσης των δανείων που έχει χορηγήσει η Alpha Bank Α.Ε. στους 

πελάτες της. Αυξητική πορεία καταγράφει και ο δείκτης Non-Performing Loans προς 

το Σύνολο του Ενεργητικού. Αυτό συμβαίνει λόγω της κρίσης που επικρατεί στην 
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Ελληνική επικράτεια και έχει σαν αποτέλεσμα ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 

πελατών της Alpha Bank Α.Ε. να μην εξυπηρετεί τα δάνεια που του έχουν χορηγηθεί. 

Ο δείκτης των δανείων προς τις καταθέσεις παρουσίασε μεγάλη αύξηση μέχρι και το 

έτος 2012 λόγω της μεγάλης μείωσης των καταθέσεων της Alpha Bank Α.Ε. Το 2013 

όμως, κυρίως λόγω της συγχώνευσης της Εμπορικής τράπεζας Α.Ε. με την Alpha 

Bank Α.Ε. εμφανίζεται μία μεγάλη αύξηση των καταθέσεων που έχει σαν 

αποτέλεσμα των μείωση του δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις στο 123,13% από 

144,33% το 2012. 

 Σχετικά με τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο της Alpha Bank Α.Ε., 

παρουσιάζεται να αυξάνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

εφταετίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της 30ετής απόσβεσης των ζημιών που 

προκλήθηκαν από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και της 

απόσβεσης των ζημιών απομείωσης από δάνεια που έχει χορηγήσει η τράπεζα. Πιο 

συγκεκριμένα ο καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εμφανίζεται αρνητικός για το 2009 

διότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ξεπερνούν τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και στη συνέχεια το 2011 αυξάνεται απότομα, φτάνοντας τα 

1.054 εκατ. ευρώ, λόγω των ζημιών που κατεγράφησαν για το έτος αυτό. Το 2015 ο 

καθαρός αναβαλλόμενος φόρος βρισκόταν στα 4.377 εκατ. Ευρώ. Λόγω της μεγάλης 

αυτής αύξησης του καθαρού αναβαλλόμενου φόρου οι δείκτες καθαρός 

αναβαλλόμενος φόρος προς το σύνολο του Ενεργητικού και καθαρός αναβαλλόμενος 

φόρος προς τα ίδια κεφάλαια της Alpha Bank Α.Ε. βρίσκονται στο 6,32% και 48,35% 

αντίστοιχα για το 2015. 

 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank Α.Ε. παραμένει πάνω από 

το ελάχιστο επιτρεπτό όριο του 8% που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ κατά τα έτη 2009-2015. Για το 2011, που ήταν το έτος που 

καταγράφηκαν οι ζημιές από το πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων ο 

δείκτης παρέμεινε άνω του 8% λόγω της χρηματοδότησης που παρείχε το ταμείο 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Alpha Bank Α.Ε. ύψους 1.900 εκατ. ευρώ. 
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4.3 Επιμερισμός Αναβαλλόμενης φορολογίας ανά πηγή προέλευσης 

και ανά τράπεζα 

 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον επιμερισμό της 

αναγνωριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας στις πηγές που την δημιούργησαν για 

κάθε συστημική τράπεζα και για τα έτη 2009-2015. Μετά την παράθεση των 

στοιχείων αυτών γίνεται μία ποσοτική ανάλυσή τους μέσω της ανάλυσης κοινού 

μεγέθους και της ανάλυσης ποσοστών τάσης. Τα δεδομένα προέρχονται από τις 

ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών αυτών. Η σήμανση που έχει 

χρησιμοποιηθεί ορίζεται ως εξής:  

 Σκούρο πορτοκαλί – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από 

δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

 Πορτοκαλί – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από 

απομειώση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

 Ανοιχτό πορτοκαλί – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από 

φορολογικές ζημίες  

 

4.3.1 Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

 

 

Ο επιμερισμός της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις πηγές 

προέλευσής της για την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και για τα έτη 2009-2015 

είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.21 Επιμερισμός καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο ζημιών PSI — — — — — 1.888.000 2.386.000 

Αξιόγραφα — — 664.540 709.502 2.027.000 6.000 9.000 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -123.360 -45.445 266.568 302.805 -5.000 -23.000 — 

Ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις -55.036 -56.576 -43.922 -40.472 -38.000 -30.000 -8.000 

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές  24.434 27.532 63.761 65.004 9.000 12.000 3.000 

Ασφαλιστικά αποθέματα 13.155 15.832 12.293 8.154 20.000 -1.000 -1.000 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών -102.147 -70.247 228.666 124.877 -33.000 1.370.000 2.515.000 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 124.986 254.105 39.554 34.321 208.000 112.000 124.000 

Φορολογικές ζημιές — — 15.475 9.646 168.000 646.000 59.000 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση 
36.882 351.685 1.246.935 1.213.837 2.356.000 3.980.000 5.087.000 
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Η ανάλυση κοινού μεγέθους των πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας ως προς το 

σύνολο των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για την Εθνική 

τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.22 Ανάλυση κοινού μεγέθους πηγών καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Εθνικής τράπεζας 

της Ελλάδος Α.Ε. 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο ζημιών PSI — — — — — 47,44% 46,90% 

Αξιόγραφα — — 53,29% 58,45% 86,04% 0,15% 0,18% 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -334,47% -12,92% 21,38% 24,95% -0,21% -0,58% — 

Ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις -149,22% -16,09% -3,52% -3,33% -1,61% -0,75% -0,16% 

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές  66,25% 7,83% 5,11% 5,36% 0,38% 0,30% 0,06% 

Ασφαλιστικά αποθέματα 35,67% 4,50% 0,99% 0,67% 0,85% -0,03% -0,02% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών -276,96% -19,97% 18,34% 10,29% -1,40% 34,42% 49,44% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 338,88% 72,25% 3,17% 2,83% 8,83% 2,81% 2,44% 

Φορολογικές ζημιές — — 1,24% 0,79% 7,13% 16,23% 1,16% 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Η ανάλυση ποσοστών τάσης των  πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας έχοντας ως 

έτος βάσης το 2009 για την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 4.23 Ανάλυση ποσοστών τάσης καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Εθνικής τράπεζας της 

Ελλάδος Α.Ε. 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο ζημιών PSI — — — — — — — 

Αξιόγραφα — — — — — — — 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 100% 37% -216% -245% 4% 19% — 

Ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις 100% 103% 80% 74% 69% 55% 15% 

Συνταξιοδοτικές και άλλες παροχές  100% 113% 261% 266% 37% 49% 12% 

Ασφαλιστικά αποθέματα 100% 120% 93% 62% 152% -8% -8% 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 100% 69% -224% -122% 32% -1.341% -2.462% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 100% 203% 32% 27% 166% 90% 99% 

Φορολογικές ζημιές — — — — — — — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση 
100% 954% 3.381% 3.291% 6.388% 10.791% 13.793% 
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4.3.2 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 

 

Ο επιμερισμός της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις πηγές 

προέλευσής της για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και για τα έτη 2009-2015 είναι η 

εξής: 

 

Πίνακας 4.24 Επιμερισμός καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την 

συνταξιοδότηση 
37.209 35.924 25.807 23.999 34.053 45.584 47.279 

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 27.818 96.596 309.962 679.701 1.535.463 2.276.061 2.907.384 

Λοιπές προβλέψεις 7.036 5.860 9.204 6.953 11.603 8.747 11.301 

Διαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού 3.995 — — — — — — 

Αποτίμηση χρεογράφων 132.603 196.307 141.062 31.322 -43.693 15.041 -13.779 

Αποτίμηση παραγώγων 12.504 10.671 -3.495 -829 1.374 12.856 2.362 

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 18.673 30.954 91.251 170.647 263.965 541.921 784.406 

Απομείωση αξίας συμμετοχών 650 651 -594 -737 101 54 61 

Αναγνώριση προμηθειών με βάση το πραγματικό 

επιτόκιο 
11.185 10.246 11.700 10.232 -177.673 -173.516 -144.686 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία 

ενεργητικού 
10.878 -19.557 -14.999 -473 -72.725 -61.576 14.711 

Λοιπές χορηγήσεις απαιτήσεων -8.426 — — — — — — 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης από τον επιμερισμό του κόστους 

εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών 
-2.985 -1.827 -1.129 -891 -653 -416 -178 

Λοιπά αναβαλλόμενα στοιχεία υποχρεώσεων -16.313 -6.831 -7.634 -5.977 -3.300 -2.819 -2.006 

Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα -48.342 -42.372 -20.599 -21.276 -35.824 -10.648 -21.392 

Αποσβέσεις παγίων -16.482 -28.673 -36.328 -38.408 -55.658 -66.211 -45.275 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού -27.409 -31.977 -30.441 -18.718 45.562 58.968 67.065 

Προσαρμογή ονομαστικών φορολογικών 

συντελεστών 
— — 3.519 3.520 — — — 

Απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου — — 654.066 1.018.960 1.316.821 1.336.926 1.436.019 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 142.594 255.972 1.131.352 1.858.025 2.819.416 3.980.972 5.043.272 

 

Η ανάλυση κοινού μεγέθους των πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας ως προς το 

σύνολο των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για την Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 είναι η εξής: 
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Πίνακας 4.25 Ανάλυση κοινού μεγέθους πηγών καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Τράπεζας 

Πειραιώς Α.Ε. 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την 

συνταξιοδότηση 
26,09% 14,03% 2,28% 1,29% 1,21% 1,15% 0,94% 

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 19,51% 37,74% 27,40% 36,58% 54,46% 57,17% 57,65% 

Λοιπές προβλέψεις 4,93% 2,29% 0,81% 0,37% 0,41% 0,22% 0,22% 

Διαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού 2,80% — — — — — — 

Αποτίμηση χρεογράφων 92,99% 76,69% 12,47% 1,69% -1,55% 0,38% -0,27% 

Αποτίμηση παραγώγων 8,77% 4,17% -0,31% -0,04% 0,05% 0,32% 0,05% 

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 13,10% 12,09% 8,07% 9,18% 9,36% 13,61% 15,55% 

Απομείωση αξίας συμμετοχών 0,46% 0,25% -0,05% -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Αναγνώριση προμηθειών με βάση το πραγματικό 

επιτόκιο 
7,84% 4,00% 1,03% 0,55% -6,30% -4,36% -2,87% 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία 

ενεργητικού 
7,63% -7,64% -1,33% -0,03% -2,58% -1,55% 0,29% 

Λοιπές χορηγήσεις απαιτήσεων -5,91% — — — — — — 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης από τον επιμερισμό του κόστους 

εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών 
-2,09% -0,71% -0,10% -0,05% -0,02% -0,01% 0,00% 

Λοιπά αναβαλλόμενα στοιχεία υποχρεώσεων -11,44% -2,67% -0,67% -0,32% -0,12% -0,07% -0,04% 

Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα -33,90% -16,55% -1,82% -1,15% -1,27% -0,27% -0,42% 

Αποσβέσεις παγίων -11,56% -11,20% -3,21% -2,07% -1,97% -1,66% -0,90% 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού -19,22% -12,49% -2,69% -1,01% 1,62% 1,48% 1,33% 

Προσαρμογή ονομαστικών φορολογικών 

συντελεστών 
— — 0,31% 0,19% — — — 

Απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου — — 57,81% 54,84% 46,71% 33,58% 28,47% 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Η ανάλυση ποσοστών τάσης των  πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας έχοντας ως 

έτος βάσης το 2009 για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.26 Ανάλυση ποσοστών τάσης καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την 

συνταξιοδότηση 
100% 97% 69% 64% 92% 123% 127% 

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων 100% 347% 1.114% 2.443% 5.520% 8.182% 10.451% 

Λοιπές προβλέψεις 100% 83% 131% 99% 165% 124% 161% 

Διαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού — — — — — — — 

Αποτίμηση χρεογράφων 100% 148% 106% 24% -33% 11% -10% 

Αποτίμηση παραγώγων 100% 85% -28% -7% 11% 103% 19% 

Αναγνώριση φορολογικών ζημιών 100% 166% 489% 914% 1.414% 2.902% 4.201% 

Απομείωση αξίας συμμετοχών 100% 100% -91% -113% 16% 8% 9% 

Αναγνώριση προμηθειών με βάση το πραγματικό 

επιτόκιο 
100% 92% 105% 91% -1.588% -1.551% -1.294% 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία 

ενεργητικού 
100% -180% -138% -4% -669% -566% 135% 

Λοιπές χορηγήσεις απαιτήσεων — — — — — — — 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης από τον επιμερισμό του κόστους 

εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών 
100% 61% 38% 30% 22% 14% 6% 

Λοιπά αναβαλλόμενα στοιχεία υποχρεώσεων 100% 42% 47% 37% 20% 17% 12% 

Αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 100% 88% 43% 44% 74% 22% 44% 

Αποσβέσεις παγίων 100% 174% 220% 233% 338% 402% 275% 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 100% 117% 111% 68% -166% -215% -245% 

Προσαρμογή ονομαστικών φορολογικών 

συντελεστών 
— — — — — — — 

Απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου — — — — — — — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100% 180% 793% 1.303% 1.977% 2.792% 3.537% 
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4.3.3 Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 

 

Ο επιμερισμός της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις πηγές 

προέλευσής της για την Eurobank Ergasias Α.Ε. και για τα έτη 2009-2015 είναι η 

εξής: 

 

Πίνακας 4.27 Επιμερισμός καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Eurobank Ergasias Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο 

αποθεματικό 
99.000 110.000 20.000 3.000 -6.000 12.000 9.000 

Μεταβολές στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
-56.000 -75.000 -29.000 188.000 200.000 250.000 302.000 

Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+ — — 1.202.000 1.001.000 1.256.000 1.211.000 1.302.000 

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 10.000 27.000 23.000 40.000 30.000 35.000 29.000 

Πώληση ιδίων μετοχών 42.000 41.000 34.000 34.000 — — — 

Προσωρινές διαφορές από πάγια στοιχεία -14.000 -21.000 -38.000 -21.000 -17.000 -8.000 -1.000 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία 
26.000 19.000 11.000 7.000 7.000 9.000 11.000 

Απομείωση αξίας δανείων 205.000 311.000 407.000 754.000 1.234.000 1.980.000 2.810.000 

Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές 24.000 33.000 25.000 47.000 311.000 283.000 319.000 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 39.000 42.000 53.000 45.000 -8.000 52.000 27.000 

Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης — — — — 48.000 48.000 46.000 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 375.000 487.000 1.708.000 2.098.000 3.055.000 3.872.000 4.854.000 

 

Η ανάλυση κοινού μεγέθους των πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας ως προς το 

σύνολο των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για την Eurobank 

Ergasias Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.28 Ανάλυση κοινού μεγέθους πηγών καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Eurobank 

Ergasias Α.Ε. 

Eurobank Ergasias Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο 

αποθεματικό 
26,40% 22,59% 1,17% 0,14% -0,20% 0,31% 0,19% 

Μεταβολές στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
-14,93% -15,40% -1,69% 8,96% 6,55% 6,46% 6,22% 

Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+ — — 70,37% 47,71% 41,11% 31,28% 26,82% 

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 2,67% 5,54% 1,35% 1,91% 0,98% 0,90% 0,60% 

Πώληση ιδίων μετοχών 11,20% 8,42% 1,99% 1,62% — — — 

Προσωρινές διαφορές από πάγια στοιχεία -3,73% -4,31% -2,22% -1,00% -0,56% -0,21% -0,02% 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία 
6,93% 3,90% 0,64% 0,33% 0,23% 0,23% 0,23% 

Απομείωση αξίας δανείων 54,67% 63,86% 23,83% 35,94% 40,39% 51,14% 57,89% 

Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές 6,40% 6,78% 1,46% 2,24% 10,18% 7,31% 6,57% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 10,40% 8,62% 3,10% 2,14% -0,26% 1,34% 0,56% 

Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης — — — — 1,57% 1,24% 0,95% 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Η ανάλυση ποσοστών τάσης των  πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας έχοντας 

ως έτος βάσης το 2009 για την Eurobank Ergasias Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.29 Ανάλυση ποσοστών τάσης καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Eurobank Ergasias Α.Ε. 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Μεταβολές στην εύλογη αξία απευθείας στο 

αποθεματικό 
100% 111% 20% 3% -6% 12% 9% 

Μεταβολές στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
100% 134% -2095% -336% -357% -446% -539% 

Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+ — — — — — — — 

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 100% 270% 230% 400% 300% 350% 290% 

Πώληση ιδίων μετοχών 100% 98% 81% 81% — — — 

Προσωρινές διαφορές από πάγια στοιχεία 100% 150% 271% 150% 121% 57% 7% 

Συντάξεις και λοιπές παροχές μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία 
100% 73% 42% 27% 27% 35% 42% 

Απομείωση αξίας δανείων 100% 152% 199% 368% 602% 966% 1371% 

Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές 100% 138% 104% 196% 1296% 1179% 1329% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 100% 108% 136% 115% -21% 133% 69% 

Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης — — — — — — — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100% 130% 455% 559% 815% 1033% 1294% 
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4.3.4 Alpha Bank Α.Ε. 

 

 

Ο επιμερισμός της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις πηγές 

προέλευσής της για την Alpha Bank Α.Ε. και για τα έτη 2009-2015 είναι η εξής: 

 

Πίνακας 4.30 Επιμερισμός καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Alpha Bank Α.Ε. 

Alpha Bank Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χρεωστική διαφορά Ν. 4046/2012 — — — 811.773 1.118.479 1.078.533 1.158.424 

Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
-2.977 -7.297 -12.457 -15.032 -41.878 -64.717 32.883 

Αναπροσαρμογή/απομείωση παγίων 8.236 8.236 8.236 10.856 47.706 54.632 — 

Αποτίμηση/απομείωση δανείων 9.067 88.027 155.404 501.694 1.651.129 1.636.632 2.334.547 

Αποτίμηση δανείων λόγω αντισταθμίσεως — — — — — -2.097 -1.154 

Διακοπή εκτοκισμού δανείων -125.324 -175.557 -228.959 -343.591 -644.346 — — 

Αποτίμηση παραγώγων 53.942 71.272 99.032 121.393 125.931 184.269 150.183 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 4.464 5.078 11.622 117.650 269.193 461.046 488.502 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 91.575 81.467 86.470 91.868 136.960 97.810 101.398 

Διαμόρφωση πραγματικού επιτοκίου -25.230 -6.131 -608 -1.750 996 1.939 11.909 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε 

εργαζομένους 
70.677 58.779 46.210 46.511 85.406 76.352 69.580 

Αποτίμηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 

& δανειακών υποχρεώσεων λόγω αντιστάθμισης 

της εύλογης αξίας τους 

-7.763 -3.569 -4.571 -4.274 -59.923 -53.693 -50.491 

Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων 4.541 16.898 26.143 46.517 3.207 119.498 78.185 

Αποτίμηση ομολόγων 9.392 25.957 -40.359 — — — — 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού 
197 884 2.316 2.774 3.107 3.614 3.358 

Απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου και των δανείων προς ΔΕΚΟ που 

συμμετείχαν στο PSI 

— — 957.502 — — — — 

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου — — — — 57.561 70.126 — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 90.797 164.044 1.105.981 1.386.389 2.753.528 3.663.944 4.377.324 

 

Η ανάλυση κοινού μεγέθους των πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας ως προς το 

σύνολο των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για την Alpha Bank 

Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 είναι η εξής: 
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Πίνακας 4.31 Ανάλυση κοινού μεγέθους πηγών καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Alpha Bank Α.Ε. 

Alpha Bank Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χρεωστική διαφορά Ν. 4046/2012 — — — 58,55% 40,62% 29,44% 26,46% 

Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
-3,28% -4,45% -1,13% -1,08% -1,52% -1,77% 0,75% 

Αναπροσαρμογή/απομείωση παγίων 9,07% 5,02% 0,74% 0,78% 1,73% 1,49% — 

Αποτίμηση/απομείωση δανείων 9,99% 53,66% 14,05% 36,19% 59,96% 44,67% 53,33% 

Αποτίμηση δανείων λόγω αντισταθμίσεως — — — — — — — 

Διακοπή εκτοκισμού δανείων -138,03% -107,02% -20,70% -24,78% -23,40% — — 

Αποτίμηση παραγώγων 59,41% 43,45% 8,95% 8,76% 4,57% 5,03% 3,43% 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 4,92% 3,10% 1,05% 8,49% 9,78% 12,58% 11,16% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 100,86% 49,66% 7,82% 6,63% 4,97% 2,67% 2,32% 

Διαμόρφωση πραγματικού επιτοκίου -27,79% -3,74% -0,05% -0,13% 0,04% 0,05% 0,27% 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε 

εργαζομένους 
77,84% 35,83% 4,18% 3,35% 3,10% 2,08% 1,59% 

Αποτίμηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 

& δανειακών υποχρεώσεων λόγω αντιστάθμισης 

της εύλογης αξίας τους 

-8,55% -2,18% -0,41% -0,31% -2,18% -1,47% -1,15% 

Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων 5,00% 10,30% 2,36% 3,36% 0,12% 3,26% 1,79% 

Αποτίμηση ομολόγων 10,34% 15,82% -3,65% — — — — 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού 
0,22% 0,54% 0,21% 0,20% 0,11% 0,10% 0,08% 

Απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου και των δανείων προς ΔΕΚΟ που 

συμμετείχαν στο PSI 

— — 86,57% — — — — 

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου — — — — 2,09% 1,91% — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Η ανάλυση ποσοστών τάσης των  πηγών της αναβαλλόμενης φορολογίας έχοντας ως 

έτος βάσης το 2009 για την Alpha Bank Α.Ε. για τα έτη 2009-2015 παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.32 Ανάλυση ποσοστών τάσης καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Alpha Bank Α.Ε. 

Alpha Bank Α.Ε. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χρεωστική διαφορά Ν. 4046/2012 — — — — — — — 

Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
100% 245% 418% 505% 1407% 2174% -1105% 

Αναπροσαρμογή/απομείωση παγίων 100% 100% 100% 132% 579% 663% — 

Αποτίμηση/απομείωση δανείων 100% 971% 1.714% 5.533% 18.210% 18.050% 25.748% 

Αποτίμηση δανείων λόγω αντισταθμίσεως — — — — — — — 
Διακοπή εκτοκισμού δανείων 100% 140% 183% 274% 514% — — 

Αποτίμηση παραγώγων 100% 132% 184% 225% 233% 342% 278% 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 100% 114% 260% 2.636% 6.030% 10.328% 10.943% 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 100% 89% 94% 100% 150% 107% 111% 

Διαμόρφωση πραγματικού επιτοκίου 100% 24% 2% 7% -4% -8% -47% 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε 

εργαζομένους 
100% 83% 65% 66% 121% 108% 98% 

Αποτίμηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 

& δανειακών υποχρεώσεων λόγω αντιστάθμισης 

της εύλογης αξίας τους 

100% 46% 59% 55% 772% 692% 650% 

Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων 100% 372% 576% 1.024% 71% 2.632% 1.722% 

Αποτίμηση ομολόγων 100% 276% -430% — — — — 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού 
100% 449% 1.176% 1.408% 1.577% 1.835% 1.705% 

Απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου και των δανείων προς ΔΕΚΟ που 

συμμετείχαν στο PSI 

— — — — — — — 

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου — — — — — — — 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 100% 181% 1.218% 1.527% 3.033% 4.035% 4.821% 
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4.3.5 Σχολιασμός ανάλυσης επιμερισμού καθαρών αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων στις πηγές προέλευσής τους 

 

 

Με βάση την ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που παρατέθηκαν στους πίνακες 

παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε όλες τις τράπεζες οι κύριες πηγές 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι τρεις, οι μεταφερόμενες φορολογικές 

ζημιές, οι ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων 

και η απομείωση των δανείων που έχουν χορηγήσει.  

 Όσον αφορά την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φαίνεται ότι μέχρι και το 

2014 η κύρια πηγή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι τα αξιόγραφα 

που έχει στην κυριότητά της, καθώς και το αναπόσβεστο υπόλοιπο ζημιών από το 

πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων. Ενδεικτικά οι καθαρές αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις από την κατηγορία αυτή αποτελούν το 86% και το 47% των 

συνολικών καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τα έτη 2013 και 

2014 αντίστοιχα. Για το 2015 η κατηγορία των δανείων και των απαιτήσεων κατά 

πελατών αποτελεί την κύρια πηγή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων με 

ποσοστό 49% έναντι του 46% που αφορά την κατηγορία του αναπόσβεστου 

υπολοίπου ζημιών από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου. 

  Σχετικά με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η κύρια πηγή προέλευσης 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για την εφταετία 2009-2015 είναι η 

απομείωση της αξίας των δανείων που έχει χορηγήσει, με εξαίρεση τα έτη 2011 και 

2012 που κύρια πηγή είναι η απομείωση των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου που έχει 

στην κυριότητά της. Για το 2015 η κατηγορία της απομείωσης της αξίας των δανείων 

και των απαιτήσεων συντελεί στις καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

της τράπεζας σε ποσοστό 57% έναντι 28% της δεύτερης κατηγορίας που είναι η 

απομείωση της αξίας των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου. 

 Η ίδια εικόνα παρατηρείται στην Eurobank Ergasias Α.Ε., καθώς και στην 

Alpha Bank Α.Ε. όπου η κύρια πηγή καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων για την εφταετία είναι η απομείωση της αξίας των χορηγούμενων 

δανείων, εκτός των ετών 2011 και 2012 που κύρια πηγή προέλευσης είναι η 

κατηγορία των ζημιών που σχετίζονται με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων 

Ελληνικού δημοσίου. 
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 Τέλος, με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα η ραγδαία αύξηση 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων των Ελληνικών συστημικών 

τραπεζών κατά την περίοδο της κρίσης της Ελληνικής οικονομίας, κάτι που 

αναφέρεται και στο πρώτο μέρος του εμπειρικού. Πιο συγκεκριμένα οι καθαρές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για τις 4 συστημικές τράπεζες βρίσκονταν 

ως σύνολο στα 645.273 χιλιάδες ευρώ για το 2009 και έφτασαν στο ύψος των 

19.361.596 χιλιάδων ευρώ για το 2015 που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 2.900,53% για 

την εφταετία. 
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4.4 Ανάλυση παραγόντων αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών 

στοιχείων μέσω της στατιστικής παλινδρόμησης 

 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια προσδιορισμού της συσχέτισης 

ορισμένων αριθμοδεικτών με τα αναγνωριζόμενα αναβαλλόμενα φορολογικά 

στοιχεία των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αριθμοδείκτες που 

χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι εξής: 

 Χ1 – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από απομείωση 

δανείων προς Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 Χ2 – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από αναγνώριση 

φορολογικών ζημιών προς Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις 

 Χ3 – Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από το πρόγραμμα 

ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (PSI) προς Συνολικές καθαρές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 Χ4 – Βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Σύνολο Ενεργητικού προς 

Σύνολο Καθαρής θέσης) 

 Χ5 – Return on Assets (Καθαρά κέρδη προς Σύνολο Ενεργητικού) 

 X6 – Tier 1 Capital 

 X7 – Πιστωτική ποιότητα (Προβλέψεις απομείωσης των χορηγηθέντων 

δανείων προς το συνολικό ύψος των δανείων αυτών) 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή θα χρησιμοποιηθεί η εξής: 

 Υ – Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προς Σύνολο Ενεργητικού 
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4.4.1 Αποτέλεσμα παλινδρόμησης 

 

 

Για την ολοκλήρωση της στατιστικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα XLSTAT,  το διάστημα εμπιστοσύνης ορίστηκε στο 95% και ως επίπεδο 

ανοχής το 0,0001. Ο τύπος της παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

γραμμική παλινδρόμηση και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από 

τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εξεταζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία γραμμικής στατιστικής παλινδρόμησης

Πίνακας 4.33 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία 

Variable Observations Minimum Maximum Mean Std. deviation 

Υ 44 0,001 0,066 0,019 0,020 

X1 44 -2,770 0,868 0,216 0,534 

X2 44 0,000 0,805 0,083 0,126 

X3 44 0,000 0,866 0,221 0,272 

X4 44 -421,837 87,797 0,751 70,527 

X5 44 -0,134 0,040 -0,007 0,033 

X6 44 -6,000 17,500 10,711 3,802 

X7 44 0,004 0,107 0,028 0,024 

 

Μήτρα συσχετίσεων μεταβλητών της γραμμικής στατιστικής παλινδρόμησης 

Πίνακας 4.34 Πίνακας συσχετισμού  

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Υ 

X1 1 0,178 0,173 0,002 -0,087 0,124 0,272 0,348 

X2 0,178 1 -0,106 0,097 0,140 0,002 -0,074 0,025 

X3 0,173 -0,106 1 -0,185 -0,588 -0,020 0,586 0,572 

X4 0,002 0,097 -0,185 1 0,476 0,155 -0,183 0,021 

X5 -0,087 0,140 -0,588 0,476 1 0,420 -0,658 -0,295 

X6 0,124 0,002 -0,020 0,155 0,420 1 0,064 0,527 

X7 0,272 -0,074 0,586 -0,183 -0,658 0,064 1 0,788 

Υ 0,348 0,025 0,572 0,021 -0,295 0,527 0,788 1 
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Στατιστικά παλινδρόμησης 

Πίνακας 4.35 Στατιστικά παλινδρόμησης 

Observations 44,000 

DF 36,000 

R² 0,900 

Adjusted R² 0,880 

RMSE 0,007 

MAPE 65,325 

DW 1,404 

PC 0,145 

 

Ανάλυση διακύμανσης 

Πίνακας 4.36 Ανάλυση διακύμανσης 

Source DF Sum of squares Mean squares F Pr > F 

Model 7 0,015 0,002 46,099 < 0,0001 

Error 36 0,002 0,000 
  

Corrected Total 43 0,016 
   

 

Πίνακας 4.37 Αποτελέσματα στατιστικής παλινδρόμησης 

Source Value 
Standard 

error 
t Pr > |t| 

Lower 

bound (95%) 

Upper bound 

(95%) 

Intercept -0,026 0,004 -7,170 < 0,0001 -0,034 -0,019 

X1 0,002 0,002 1,170 0,250 -0,002 0,007 

X2 0,011 0,009 1,324 0,194 -0,006 0,029 

X3 0,017 0,005 3,290 0,002 0,006 0,027 

X4 0,000 0,000 1,478 0,148 0,000 0,000 

X5 0,014 0,064 0,211 0,834 -0,117 0,144 

X6 0,002 0,000 6,548 < 0,0001 0,002 0,003 

X7 0,515 0,070 7,363 < 0,0001 0,373 0,656 

 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι παρουσιάζεται ένα σημαντικό ποσοστό 

της εξαρτημένης μεταβλητής Y, που αποτελείται από τις Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις προς το Σύνολο Ενεργητικού, να εξαρτάται από τους 

αριθμοδείκτες που αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, με R2 = 90,00% και Ra
2 = 

88,00%. Επιπλέον, προχωρώντας σε έλεγχο υποθέσεων, η τιμή του κριτηρίου F 

(<0,0001) είναι χαμηλότερη από τους βαθμούς ελευθερίας 5% που έχουμε ορίσει και 

έτσι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0, ότι δηλαδή ο εξαρτημένος δείκτης δεν 

εξηγείται από την εκτιμηθείσα εξίσωση παλινδρόμησης.  

 Σε μία προσπάθεια να ελέγξουμε τη συνεισφορά των επιμέρους δεικτών στη 

διαμόρφωση του δείκτη Υ, βάσει της ανάλυσης των κριτηρίων P για τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές, διαπιστώνουμε ότι οι δείκτες Χ3 (Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
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απαιτήσεις από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (PSI) 

προς Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις), Χ6 (Tier 1 

Capital) και Χ7 (Πιστωτική ποιότητα) παρουσιάζουν το κριτήριο P < α = 5%, και άρα 

είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση του δείκτη Υ, ενώ οι δείκτες Χ1 (Καθαρές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από απομείωση δανείων προς Συνολικές 

καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις), Χ2 (Καθαρές αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις από αναγνώριση φορολογικών ζημιών προς Συνολικές 

καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις), Χ4 (Βαθμός χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης (Σύνολο Ενεργητικού προς Σύνολο Καθαρής θέσης)) και Χ5 (Return on 

Assets (Καθαρά κέρδη προς Σύνολο Ενεργητικού)) παρουσιάζουν P > α = 5%, και 

συνεπώς δεν επηρεάζουν τον δείκτη Υ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο 

τραπεζικός κλάδος στην οικονομία, λόγω του ότι η ορθή και αποτελεσματική παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

εύρυθμη λειτουργία, καθώς και την ανάπτυξη της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό 

κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί το περιουσιακό στοιχείο που κατά τα χρόνια της 

κρίσης αυξήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στις οικονομικές καταστάσεις των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, δηλαδή τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία.  

 Στην παρούσα εργασία αρχικά ορίστηκαν οι έννοιες του διεθνούς λογιστικού 

προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος» και του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας, 

που επηρεάζουν άμεσα τα τραπεζικά ιδρύματα. Στην συνέχεια έγινε μία προσπάθεια 

ανάλυσης γενικά των οικονομικών στοιχείων των συστημικών τραπεζών, καθώς και 

πιο συγκεκριμένα των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων που ενσωματώνουν. 

 Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

χρηματοοικονομική ανάλυση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι τα ακόλουθα. Οι 

συστημικές τράπεζες παρουσίασαν μεγάλες ζημιές το 2011 λόγω της συμμετοχής 

τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και 

απομείωσαν τα αντίστοιχα ομόλογα που είχαν στην διάθεσή τους, το αποτέλεσμα 

ήταν η μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά το έτος αυτό και η ανάγκη 

ενίσχυσης των τραπεζικών ιδρυμάτων από το ταμείο χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού σημείωσε ραγδαία πτώση το 

2011 λόγω τον εμφανιζόμενων ζημιών, αλλά στη συνέχεια υπήρξε μία σταδιακή 

ανάκαμψη. Επίσης, ο δείκτης της πιστωτικής ποιότητας, ο οποίος αποτελείται από το 

πηλίκο των προβλέψεων απομείωσης των χορηγηθέντων δανείων με το συνολικό 

ύψος των δανείων αυτών κατά την εξεταζόμενη εφταετία παρουσιάζεται 

αυξανόμενος λόγω της αύξησης των προβλέψεων απομείωσης και της μείωσης των 

χορηγηθέντων δανείων. Όσον αφορά τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο που 
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αποτελείται από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειωμένες κατά τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, παρουσιάζει μία σταδιακά όλο και 

μεγαλύτερη αύξηση κατά την εφταετία. Απόρροια της αύξησης αυτής είναι η αύξηση 

των δεικτών Καθαρός Αναβαλλόμενος φόρος προς Σύνολο Ενεργητικού και Καθαρός 

αναβαλλόμενος φόρος προς Συνολικά Ίδια Κεφάλαια. Γίνεται φανερό ότι μετά τη 

ραγδαία αύξησή του, ο αναβαλλόμενος φόρος αποτελεί τα μισά ίδια κεφάλαια των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλογία που είναι πολύ υψηλή σε σχέση με άλλες τράπεζες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επιπλέον στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε ο 

επιμερισμός των καθαρών αναβαλλόμενων περιουσιακών στοιχείων κάθε τραπεζικού 

ιδρύματος ανά πηγή δημιουργίας τους. Ο επιμερισμός έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία 

που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών και αφορά τα έτη 

2009 – 2015. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή παρατηρείται ότι οι κύριες πηγές 

δημιουργίας αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων είναι οι ζημιές 

που σχετίζονται με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου, η 

απομείωση της αξίας των χορηγούμενων δανείων και οι μη χρησιμοποιηθείσες 

φορολογικές ζημιές. Μέχρι το 2010 οι καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το 2011, λόγω του προγράμματος 

PSI + υπάρχει μία ραγδαία αύξηση των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών 

στοιχείων. Η πηγή όμως που παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση κατά την διάρκεια 

της εφταετίας είναι η «απομείωση της αξίας των δανείων» και καταλήγει να είναι η 

πηγή που δημιουργεί το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών αναβαλλόμενων 

απαιτήσεων από το 2013 και μετά. 

 Τέλος, στο τρίτο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης, γίνεται μία προσπάθεια 

προσδιορισμού της συσχέτισης ορισμένων αριθμοδεικτών με τα αναγνωριζόμενα 

αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία των συστημικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι δείκτες Καθαρές αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού 

δημοσίου (PSI) προς Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, 

Tier 1 Capital και Πιστωτική ποιότητα είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση του δείκτη 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προς Σύνολο Ενεργητικού, ενώ οι δείκτες 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από απομείωση δανείων προς 

Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, Καθαρές 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από αναγνώριση φορολογικών ζημιών προς 
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Συνολικές καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, Σύνολο Ενεργητικού 

προς Σύνολο Καθαρής θέσης και Καθαρά κέρδη προς Σύνολο Ενεργητικού δεν 

επηρεάζουν τον δείκτη Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προς Σύνολο 

Ενεργητικού. 

 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα μπορούν να αποτελέσουν η εξέταση για το 

εάν υπήρξε χειραγώγηση των κερδών από τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα μέσω 

της αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και η 

έρευνα για το εάν οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τη λογιστική της αναβαλλόμενης 

φορολογίας για να είναι σύμφωνες με τους κεφαλαιακούς ελέγχους των ρυθμιστικών 

αρχών. 
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