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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

30 Ιουνίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 30 Ιουνίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 3.462.310 2.874.771 2.424.844 1.912.478
Aπαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 282.431 293.035 1.060.563 1.163.172
Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες
αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 251.712 214.113 90.212 44.875
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις 471.407 325.032 459.067 321.307
Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 132.266 7.124 131.434 6.353
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) 58.712.258 62.365.774 53.717.669 57.399.117
Χρεόγραφα διαθέσιμα για πώληση 1.491.351 1.377.749 1.022.624 888.538
Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 14.416.316 15.628.221 14.288.424 15.569.474
Χρεόγραφα διακρατούμενα ως την λήξη 33.076 58.041 - -
Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 36.719 34.743 10.307 10.307
Aκίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 696.802 669.125 377.535 351.498
Επενδύσεις σε ακίνητα 927.187 902.859 297.268 291.057
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 1.638.032 1.707.317
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 299.548 304.967 292.212 291.901
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.381.035 1.416.404 771.391 785.813
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 293.365 300.345 217.426 222.427
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.260.275 2.861.716 3.103.640 2.706.304
Λοιπές απαιτήσεις 1.976.910 2.017.916 2.033.581 2.105.932
Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 326.280 357.657 - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 88.451.248           92.009.592           81.936.229           85.777.870           

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 21.377.785 26.274.952 22.605.015 27.251.988
Υποχρεώσεις προς πελάτες 54.177.658 54.279.320 48.031.156 48.498.391
Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών - 549 - 549
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις 452.742 329.618 450.413 325.996
Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία 756.085 305.361 756.111 305.263
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 41.725 35.390 24.023 17.583
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 36.786 42.300 - -
Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 165.874 161.397 151.147 145.844
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 41.550 39.882 28.179 20.879
Λοιπές υποχρεώσεις 1.248.771 1.185.346 749.527 686.284
Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια
Υβριδικά κεφάλαια (Tier I) 18.459 18.500 18.459 18.500
Κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) 228.235 246.694 237.504 256.004 228.235 246.694 237.504 256.004
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες 539.512 556.574 - -

Σύνολο Υποχρεώσεων 79.085.182           83.466.693           73.042.265           77.508.781           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.830.594 2.271.770 1.830.594 2.271.770
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 11.393.315 10.008.734 11.393.315 10.008.734
Μείον: Ίδιες μετοχές (65) (113) - -
Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα είς νέον (3.999.810) (3.874.588) (4.329.945) (4.011.415)
Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συνδέονται
με στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 22.438 18.106 - -
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής 9.246.472             8.423.909             8.893.964             8.269.089             
Δικαιώματα μειοψηφίας 119.594 118.990 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.366.066             8.542.899             8.893.964             8.269.089             

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 88.451.248           92.009.592           81.936.229           85.777.870           

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιουλ - 31 Δεκ 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιουλ - 31 Δεκ 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 8.542.899             9.462.375             (2.324.307)           8.269.089            8.633.803             (2.744.356)               
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (120.222)              (923.725)              3.554.954             (314.958)              (584.220)              3.144.008                
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.693.405             - 8.234.151             1.693.405            - 8.234.151                
Επαναγορά Προνομιούχων Μετοχών (750.000)              - - (750.000)              - -
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης κοινών μετοχών - (1.049)                  - - - -
(Αγορές)/ Πωλήσεις ιδίων μετοχών (13)                       95                        (59)                       - - -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - (177)                     (1.449)                  - - -
Εξαγορές, πωλήσεις, απορροφήσεις, εκκαθαρίσεις και μεταβολές ποσοστών (3)                         5.380                   (915)                     (3.572)                  219.506               -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 9.366.066             8.542.899             9.462.375             8.893.964            8.269.089             8.633.803                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013

Λειτουργικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (830.333)              (3.117.574)           (723.625)              (2.749.502)               
Λειτουργικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες (21.806)                (36.771)                - -
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (852.139)              (3.154.345)           (723.625)              (2.749.502)               
Επενδυτικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (181.959)              2.079.572             (163.088)              1.777.825                
Επενδυτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες 22.631                 36.826                 - -
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (159.328)              2.116.398             (163.088)              1.777.825                
Χρηματοδοτικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.359.132             922.073               1.348.869             914.515                   
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες  -  - - -
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.359.132             922.073               1.348.869             914.515                   
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου 347.665               (115.874)              462.156               (57.162)                       

Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.261                 (15.747)                17.574                 (12.046)                    
Σύνολο εισροών/ (εκροών) περιόδου 388.926               (131.621)              479.730               (69.208)                    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.888.467             2.473.085             1.040.989             1.389.561                
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών - 11.696                 - 11.696                     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση εταιρίας - - 43                        -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.277.393             2.353.160             1.520.762             1.332.049                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Απρ - 30 Ιουν 2014 1 Απρ - 30 Ιουν 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Απρ - 30 Ιουν 2014 1 Απρ - 30 Ιουν 2013
Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
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Σύνολο
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Σύνολο
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δραστηριότητες
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δραστηριότητες

Σύνολο

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 1.765.009             1.010                   1.766.019             1.707.766             1.036                   1.708.802             888.099                   472                      888.571               944.118               522                      944.640               1.508.699              1.428.600              760.296                 817.664                 
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (785.689)              (126)                     (785.815)              (974.094)              (112)                     (974.206)              (387.793)                  (64)                       (387.857)              (524.965)              (58)                       (525.023)              (720.927)                (870.513)                (359.678)                (475.680)                
Καθαρά έσοδα από τόκους 979.320               884                      980.204               733.672               924                      734.596               500.306                   408                      500.714               419.153               464                      419.617               787.772                 558.087                 400.618                 341.984                 

Έσοδα προμηθειών 179.642                - 179.642               141.254                - 141.254               90.443                      - 90.443                 78.197                  - 78.197                 112.056                 90.087                   57.710                   53.579                   
Έξοδα προμηθειών (19.637)                (19)                       (19.656)                (19.468)                (18)                       (19.486)                (10.472)                    (8)                         (10.480)                (11.433)                (6)                         (11.439)                (11.352)                 (10.211)                 (6.129)                   (6.079)                   
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 160.005               (19)                       159.986               121.786               (18)                       121.768               79.971                     (8)                         79.963                 66.764                 (6)                         66.758                 100.704                 79.876                   51.581                   47.500                   

Έσοδα από μερίσματα 14.478                 28                        14.506                 5.300                   6                          5.306                   14.453                     25                        14.478                 5.181                   6                          5.187                   15.454                   7.341                    15.429                   7.273                    
Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (42.850)                2.591                   (40.259)                60.726                 3.399                   64.125                 (22.508)                    43                        (22.465)                15.968                 2.809                   18.777                 (26.647)                 58.946                   (24.765)                 26.255                   
Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 76.538                 44                        76.582                 13.789                  - 13.789                 71.172                      - 71.172                 7.643                    - 7.643                   75.978                   13.872                   70.667                   7.689                    
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 186.198               16.556                 202.754               20.421                 33.536                 53.957                 177.050                   11.490                 188.540               9.257                   16.970                 26.227                 183.024                 16.685                   180.273                 8.194                    
Αρνητική υπεραξία εξαγορών  -  -  - 3.810.338              - 3.810.338              -  -  - 396.647                - 396.647                - 3.498.036               - 84.345                   
Σύνολο καθαρών εσόδων 1.373.689             20.084                 1.393.773             4.766.032             37.847                 4.803.879             820.444                   11.958                 832.402               920.613               20.243                 940.856               1.136.285              4.232.843              693.803                 523.240                 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (365.184)              (6.877)                  (372.061)              (347.197)              (8.746)                  (355.943)              (175.563)                  (2.944)                  (178.507)              (198.572)              (4.532)                  (203.104)              (272.033)                (247.769)                (130.032)                (150.588)                
Έξοδα διοίκησης (272.339)              (5.356)                  (277.695)              (236.674)              (5.419)                  (242.093)              (149.878)                  (2.746)                  (152.624)              (149.249)              (3.244)                  (152.493)              (214.457)                (167.806)                (120.964)                (112.552)                
Αποσβέσεις (88.546)                (765)                     (89.311)                (60.264)                (923)                     (61.187)                (45.142)                    (364)                     (45.506)                (32.629)                (465)                     (33.094)                (67.085)                 (34.796)                 (34.146)                 (20.042)                 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων (726.069)              (12.998)                (739.067)              (644.135)              (15.088)                (659.223)              (370.583)                  (6.054)                  (376.637)              (380.450)              (8.241)                  (388.691)              (553.575)                (450.371)                (285.142)                (283.182)                
Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων 647.620               7.086                   654.706               4.121.897             22.759                 4.144.656             449.861                   5.904                   455.765               540.163               12.002                 552.165               582.710                 3.782.472              408.661                 240.058                 

Προβλέψεις και απομειώσεις (1.087.957)           (5.783)                   (1.093.740)           (1.164.512)            - (1.164.512)           (572.445)                  (3.766)                   (576.211)              (658.250)               - (658.250)              (1.208.480)             (1.215.168)             (752.089)                (789.389)                
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες 4.190                    - 4.190                   (3.932)                   - (3.932)                  8.153                        - 8.153                   (5.755)                   - (5.755)                   -  -  -  - 
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (436.147)              1.303                   (434.844)              2.953.453             22.759                 2.976.212             (114.431)                  2.138                   (112.293)              (123.842)              12.002                 (111.840)              (625.770)                2.567.304              (343.428)                (549.331)                

Φόρος εισοδήματος 354.199               (1.868)                  352.331               551.020               (1.614)                  549.406               278.792                   (729)                     278.063               13.582                 (3.032)                  10.550                 353.988                 555.087                 280.670                 10.665                   
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (81.948)                (565)                     (82.513)                3.504.473             21.145                 3.525.618             164.361                   1.409                   165.770               (110.260)              8.970                   (101.290)              (271.782)                3.122.391              (62.758)                 (538.666)                

Μείον: Δικαιώματα μειοψηφίας 395                      (1)                         394                      (4.450)                  - (4.450)                  74                            (1)                         73                        (2.522)                  - (2.522)                  -  - -  - 
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους αναλογούντα στους (82.343)                (564)                     (82.907)                3.508.923             21.145                 3.530.068             164.287                   1.410                   165.697               (107.738)              8.970                   (98.768)                (271.782)                3.122.391              (62.758)                 (538.666)                
ιδιοκτήτες μητρικής

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (42.043)                4.334                   (37.709)                27.060                 2.276                   29.336                 (63.553)                    768                      (62.785)                27.591                 2.268                   29.859                 (43.176)                 21.617                   (69.879)                 22.620                   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) (123.991)              3.769                   (120.222)              3.531.533             23.421                 3.554.954             100.808                   2.177                   102.985               (82.669)                11.238                 (71.431)                (314.958)                3.144.008              (132.637)                (516.046)                
- Ιδιοκτήτες μητρικής (124.428)              3.770                   (120.658)              3.535.943             23.421                 3.559.364             100.719                   2.178                   102.897               (80.200)                11.237                 (68.963)                - - - -
- Δικαιώματα μειοψηφίας 437                      (1)                          436                      (4.410)                   - (4.410)                  89                            (1)                         88                        (2.469)                  1                          (2.468)                  - - - -

Kέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)
- Βασικά και Προσαρμοσμένα (0,0147)                (0,0001)                (0,0148)                21,5560               0,1299                 21,6859               0,0276                     0,0002                 0,0278                 (0,5101)                0,0425                 (0,4676)                (0,0486)                 19,1806                 (0,0106)                 (2,5503)                 

                Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& C.E.O.                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΛΕΚΚΑΚΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 164347 Α.Δ.Τ. ΑΒ 570154                       Α.Δ.Τ. ΑΙ 696769 Α.Δ.Τ. ΑΖ 630875

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Τράπεζα, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 
Τράπεζας, όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Σημειώσεις:

1) Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές, που υιοθέτησε ο Όμιλος βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της χρήσης 2013. Σχετική είναι η σημείωση 2 των Ατομικών και των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών.

2) Επί των ακινήτων των ενοποιούμενων εταιρειών δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3) Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 18 των Ενοποιημένων

Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 της Τράπεζας, έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος από την PricewaterhouseCoopers A.E. και έχει εκδοθεί η

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη. 

4) Το ποσό της πρόβλεψης για επίδικες υποθέσεις ανέρχεται για την Τράπεζα σε € 6,7 εκ., ενώ η σχηματισθείσα στον Όμιλο πρόβλεψη ανέρχεται σε € 14,9 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και € 4,0 εκ.

από διακοπτόμενες δραστηριότητες. Το ποσό της πρόβλεψης, που έχει σχηματισθεί έναντι φορολογικών διαφορών, που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και το

οποίο εμφανίζεται στην τρέχουσα φορολογική υποχρέωση, ανέρχεται για την Τράπεζα σε € 10,7 εκ. και για τον Όμιλο σε € 13,9 εκ. Το ποσό των λοιπών προβλέψεων ανέρχεται για την Τράπεζα σε € 21,5 εκ.

και για τον Όμιλο σε € 26,7 εκ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες  και σε € 492,0 εκ για τις διακοπτόμενες δραστηριότητες, που αφορά κυρίως ασφαλιστικές προβλέψεις.  

5) Στην ενοποίηση της 30/6/2014, εκτός από την μητρική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., περιλαμβάνονται και οι εταιρείες, που παρατίθενται στη σημείωση 18 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών

Πληροφοριών. Στη σημείωση αναφέρονται πληροφορίες για την έδρα των εταιρειών, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και τη μέθοδο ενοποίησης, που εφαρμόστηκε. Στη

σημείωση 16 των Ατομικών Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών παρατίθενται οι άμεσες συμμετοχές της Τράπεζας και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

6) Στην ενοποίηση της 30/6/2014, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 30/6/2013: α) «Re Anodus Two Ltd», β)

«Sinitem LLC», γ) «Beta Asset Management EOOD» δ) «Linklife Food & Entertainment Hall A.E.», ε) «R.E. Anodus SRL», στ) «Tellurion Ltd», ζ) «Tellurion Two Ltd», η) «Εντροπία Κτηματική Α.Ε.», θ) «Akinita Ltd

LLC», ι) «Daphne Real Estate Consultancy SRL», ια) «Rhesus Development Projects SRL», ιβ) «Varna Asset Management EOOD» και ιγ) «Piraeus Real Estate Tirana Sh.P.K.». Εξ’ αυτών, οι εταιρείες (α)-(ια)

ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και κατά την 31/3/2014. Η εταιρεία με αρίθμηση (α) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (β) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013. Η

εταιρεία με αρίθμηση (γ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013. Οι εταιρείες με αρίθμηση (δ)-(στ) ιδρύθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (ζ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με

αρίθμηση (η) μεταφέρθηκε εντός του 4ου τριμήνου του 2013 στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών, λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου. Η εταιρία με αρίθμηση (θ) αποκτήθηκε τον

Ιανουάριο του 2014, ενώ οι εταιρίες με αρίθμηση (ι)-(ια) ιδρύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014. Η εταιρία με αρίθμηση (ιβ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (ιγ) ξεκίνησε δραστηριότητα

εντός του 2ου τριμήνου του 2014. Στην ενοποίηση της 30/6/2014 δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 30/6/2013 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης: α)

Piraeus Egypt Asset Management Co., β) Αστραίος Ενεργειακή Α.Ε. Φωτοβολταϊκών Έργων, γ) Ορίων Ενεργειακή Α.Ε. Φωτοβολταϊκών Έργων, δ) ATE Bank Romania S.A., ε) Γενική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Α.Ε., στ) Millennium Bank Α.Ε. και ζ) Πειραιώς Wealth ManagementΑ.Ε.Π.Ε.Υ. Η εταιρεία με αρίθμηση (α) πωλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι εταιρείες με αρίθμηση (β)-(γ) πωλήθηκαν το Νοέμβριο του 2013,

ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (δ) πωλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (ε) απορροφήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» τον Δεκέμβριο του

2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (στ) απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Δεκέμβριο του 2013. Η εταιρεία με αρίθμηση (ζ) συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως με την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο του

2014. Οι εταιρείες «Estia Mortgage Finance PLC», «Estia Mortgage Finance ΙΙ PLC», «Axia Finance PLC», «Axia Finance III PLC», «Axia III APC Limited», «Praxis Finance PLC», «Praxis II Finance PLC», «Praxis

II APC Limited», «Kion Mortgage Finance Plc», «Kion Mortgage Finance No.3 Plc» και «Kion CLO Finance No.1 Plc» ενοποιούνται, ως εταιρείες ειδικού σκοπού. Στη σημείωση 27 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων

Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών παρατίθενται στοιχεία για τις μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Οι εταιρείες «ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε.» και «ΑΤΕ Insurance Romania

S.A.» έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5. Έτσι, τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της «ΑΤΕ

Ασφαλιστικής Α.Ε.» και της «ΑΤΕ Insurance Romania S.A.» απεικονίζονται στα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου, ως «Διακοπτόμενες Δραστηριότητες». Σχετικές είναι οι σημειώσεις 9 και 18 των

Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών. Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, είναι οι ακόλουθες: α) «ΜΑΒΕ Α.Ε.», β) «Ελληνική Βιομηχανία

Αλουμίνας Α.Ε.», γ) «ΕΛΣΥΠ Α.Ε.», δ) «Blue Wings Ltd», ε) «Συνεδριακό Κέντρο Πειραιώς», στ) «Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς», ζ) «Torborg Maritime Inc.», η) «Isham Marine Corp.», θ) «Cybele

Management Company», ι) «Alegre Shipping Ltd», ια) «Maximus Chartering Co.», ιβ) «Lantana Navigation Corp.», ιγ) «Bayamo Shipping Co.», ιδ) «Pallas Shipping S.A.», ιε) «Sybil Navigation Co.», ιστ) «Zephyros

Marine INC.», ιζ) «Procas Holding Ltd», ιη) «Phoebe Investments SRL», ιθ) «Core Investments Project SRL», κ) «Amaryllis Investments Consultancy SRL» και κα) «Priam Business Consultancy SRL». Οι εταιρείες

με αρίθμηση (α)-(γ) είναι πλήρως αποσβεσμένες, σε καθεστώς εκκαθάρισης ή λύσης. Η εταιρεία με αρίθμηση (δ) είναι σε καθεστώς αδράνειας. Οι εταιρείες με αρίθμηση (ζ)-(ιστ) έχουν αδρανοποιηθεί και

πρόκειται να τεθούν σε λύση. Οι εταιρείες με αρίθμηση (ιζ)-(κα) δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα. Η ενοποίηση όλων των ανωτέρω μη ενοποιούμενων εταιρειών δεν έχει επίπτωση στη χρηματοοικονομική

κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

7) Στην ενοποίηση της 30/6/2014 περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι παρακάτω εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 30/6/2013: α) «ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ», β)

«Γαία Επιχειρείν Α.Ε.» και γ) «Όλγανος Α.Ε.». Η εταιρεία με αρίθμηση (α) αποκτήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, ενώ η εταιρεία με αρίθμηση (β) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Η εταιρεία με αρίθμηση (γ)

ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και ξεκίνησε δραστηριότητα εντός του 2ου τριμήνου του 2014. Στην ενοποίηση της 30/6/2014 καθώς και της 31/3/2014, δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία «Εντροπία Κτηματική

Α.Ε.», η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά πλήρως στις 31/12/2013, καθώς αναταξινομήθηκε εντός του 4ου τριμήνου του 2013 στο χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών λόγω αύξησης του ποσοστού

συμμετοχής του Ομίλου. Εξαιρέθηκε από την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία «Ευρυτανία A.E. Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», η οποία βρίσκεται σε καθεστώς αδράνειας. Στη σημείωση

27 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών παρατίθενται στοιχεία για τις μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο των συγγενών εταιρειών του Ομίλου.

8) Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 401,3 εκ., υποχρεώσεις € 69,0 εκ., εγγυητικές επιστολές € 3,3 εκ., έσοδα € 8,0 εκ. και έξοδα € 11,4 εκ. Οι συναλλαγές της

Τράπεζας με συνδεδεμένα μέρη (περιλαμβάνονται και οι θυγατρικές) έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 3.963,0 εκ., υποχρεώσεις € 3.694,2 εκ., εγγυητικές επιστολές € 436,7 εκ., έσοδα € 50,9 εκ. και έξοδα € 81,9 εκ.

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου με μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 142,5 εκ. και € 25,6 εκ. αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσά για την Τράπεζα ανέρχονται σε

€ 142,5 εκ. και € 24,3 εκ. Οι συναλλαγές και αμοιβές της Τράπεζας και του Ομίλου της με μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 4,5 εκ.

9) Θυγατρική εταιρεία του Ομίλου κατείχε την 30/6/2014 ίδιες μετοχές της μητρικής Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., συνολικών τεμαχίων 35.058 και αξίας κτήσης € 65 χιλ. H Τράπεζα δεν κατείχε ίδιες μετοχές κατά την

30/6/2014. Σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 24 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών.

10) Στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων των Ενοποιημένων και Ατομικών Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών, τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» περιλαμβάνουν, ως

ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, τη μεταβολή του αποθεματικού των συναλλαγματικών διαφορών ποσού € - 2,5 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και € 0,2 εκ. από

διακοπτόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο και τη μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων ποσού € - 39,8 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και € 4,1 εκ. από

διακοπτόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο και € - 43,2 εκ. για την Τράπεζα. Επί πλέον, τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» περιλαμβάνουν, ως ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων, τη μεταβολή αποθεματικού από αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) ποσού € 0,3 εκ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο.

11) Στις Ατομικές, καθώς και στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες της 30ης Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε αλλαγή παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών της

συγκριτικής περιόδου. Συγκεκριμένα, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2013, το κονδύλι «Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου» συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά μέσα

αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών» και στην Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2013, το κονδύλι «Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου»

συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι «Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών». Περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με τις εν λόγω

αναμορφώσεις παρέχεται στη σημείωση 26 των Ατομικών Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Πληροφοριών, καθώς και στη σημείωση 29 των Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών

Πληροφοριών.

12) Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τις κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές Τράπεζες. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα €425 εκατ

στο βασικό σενάριο (δεσμευτικό) και €757 εκατ στο δυσμενές. Στις 10 Απριλίου 2014, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους € 1,75 δισ.

13) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2014, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις

του άρθρου 1 N.3723/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας σε συνδυασμό και με το άρθρο 44α ν.2190/1920.

14) Στις 21 Μαΐου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς αποπλήρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των προνομιούχων μετοχών (Πυλώνας Ι Ν.3723/2008) ύψους € 750 εκατ. κυριότητάς του και έκδοσης της Τράπεζας.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται λογιστικά κατά την 30/6/2014 σε € 1.830.593.914,50 και διαιρείται σε 6.101.979.715

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια.

15) Στις 30.5.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών συγχώνευσης με τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με

απορρόφηση αυτής από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς το άρθρο 16 παρ. 5 επ. ν. 2515/1997, και τις διατάξεις του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, με

κοινή (και για τα δύο συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα) ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2013.

16) Στις 07 Ιουλίου η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι στις 02.07.2014 ασκήθηκαν συνολικά 4.951.260 warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),

που αντιστοιχούν σε 22.160.707 κοινές μετοχές ήτοι το 0,363% επί του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών και το αναλογούν ποσό που καταβλήθηκε στο ΤΧΣ ανήλθε σε €39.180.129,98. Μετά την εν λόγω

εξάσκηση των warrants το ποσοστό του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατήλθε σε 66,93%.

17) Στις 23 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση

Ανταγωνισμού) από το Υπουργείο Οικονομικών στις 19 Ιουνίου 2014. 

18) Στις 14 Αυγούστου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε € 90,1 εκατ. σε μετρητά και υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές για τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την

έγκριση των εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014, χωρίς σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου.

19) Στις 30 Ιουνίου 2014, ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Τράπεζα ήταν 14.090 άτομα και στον Όμιλο 22.551 άτομα, εκ των οποίων 209 άτομα αντιστοιχούν σε μη συνεχιζόμενες

δραστηριότητες (ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε., ΑΤΕ Insurance Romania S.A.). Το προσωπικό της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν 14.621 άτομα και του Ομίλου 25.017 άτομα, εκ των οποίων 274 άτομα

αντιστοιχούσαν σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε., ΑΤΕ Insurance Romania S.A.). 


	Eνοποιημένος

