ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ Α01:
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΟΠΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κωδικός
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1.1.1.4
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Παραπομπές
ζηην απόθ. ΕΚ
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όπως ιζτύει
Άξζξν 1, παξ. 2
Άξζξν 5, παξ. 4
Άξζξν 7, παξ.
1,2,3 & 4

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ

Αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ εληόο ηνπ απνδεθηνύ νξίνπ
πβξηδηθώλ ηίηισλ. Τν πνζό απηό απνηειεί ππνζύλνιν
ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ «πβξηδηθώλ ηίηισλ», πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδηθό 1.1.1.4.

Άξζξν 1, παξ. 1α Αλαγξάθεηαη ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο
ΑΔΠΔΥ, δειαδή, νλνκαζηηθό κεηνρηθό θεθάιαην κείνλ
ηπρόλ νθεηιόκελν κέξνο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ από αλαπξνζαξκνγή
ηεο αμίαο ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ή θαη αθηλήησλ πνπ θαηέρνληαη γηα
επελδπηηθνύο
ζθνπνύο
πιελ
απηώλ
πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ
ΓΠΦΠ.
Άξζξν 1, παξ. 1α Αλαγξάθεηαη ε αμία ηζνινγηζκνύ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ
(β)
πνπ θαηέρνληαη από ηελ ΑΔΠΔΥ
Άξζξν 1, παξ. 1β Αλαγξάθεηαη ην ππέξ ην άξηην πνζό πνπ αθνξά κόλν
ζηηο θνηλέο κεηνρέο.
Άξζξν 1, παξ. 2 Πεξηιακβάλνληαη νη «πβξηδηθνί ηίηινη», πνπ πιεξνύλ
Άξζξν 5, παξ. 4 ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηεο απόθαζεο
Άξζξν 7, παξ. 1, ΔΚ 2/459/27.12.2007.
2, 3 & 4
Άξζξν 1, παξ. γ
θαη παξ. δ(αα)

Αλαγξάθνληαη ηα Απνζεκαηηθά θαη Απνηειέζκαηα εηο
λένλ θαη νη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο
ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πνζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο θαη
κεηαθέξνληαη ζηνλ θσδηθό 1.1.2.6.
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1.1.2.1.02

Άξζξν 1, παξ. γ
θαη παξ. δ(αα)

Αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ απνζεκαηηθώλ θαη δηαθνξώλ
αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππόθεηληαη ζε επνπηηθέο
πξνζαξκνγέο θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 1.1.2.6.

1.1.2.2*

Άξζξν 5 παξ. 1
θαη 4
Άξζξν 7 παξ. 1

1.1.2.2.01

Άξζξν 5 παξ. 1
θαη 4
Άξζξν 7 παξ. 1

Πεξηιακβάλνληαη νη εληόο ηνπ απνδεθηνύ νξίνπ
πβξηδηθνί ηίηινη, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΠΔΥ
ζηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο.
Τν πνζό ησλ «Γηθαησκάησλ κεηνςεθίαο» θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξά βαζηθά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε εηαηξηώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ επνπηεία ηεο ΑΔΠΔΥ ζε
ελνπνηεκέλε βάζε. Ο θσδηθόο απηόο δελ
ζπκπιεξώλεηαη ζε αηνκηθή βάζε.
Αλαγξάθεηαη αθαηξεηηθά ην ηκήκα ησλ δηθαησκάησλ
κεηνςεθίαο πνπ ππόθεηηαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο
θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδ.1.1.2.6.

1.1.2.2.02

1.1.2.2.03

1.1.2.3.01

Άξζξν 1 παξ. 1 ε
αα

1.1.2.3.02

1.1.2.4α.01 Άξζξν 1 παξ. 1 ε

Αλαγξάθεηαη αθαηξεηηθά ην ηκήκα ησλ δηθαησκάησλ
κεηνςεθίαο πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα βαζηθά ίδηα
θεθάιαηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ην ύςνο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο ελνπνηνύκελεο ζπγαηξηθήο ππεξβαίλεη
ζεκαληηθά ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ
από ηελ ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο.
Σπκπιεξώλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ ζσξεπηηθά θέξδε ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη
εθόζνλ νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
πεξηόδνπ απηήο έρνπλ ειεγρζεί ή ηνπιάρηζηνλ
επηζθνπεζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο
ΑΔΠΔΥ. Τα ελδηάκεζα θέξδε αλαγξάθνληαη κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ κεξίζκαηνο (πνπ
αλαινγεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο)
Αλαγξάθεηαη ην ηκήκα ησλ ειεγκέλσλ θεξδώλ ηεο
πεξηόδνπ πνπ ππόθεηληαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο θαη
κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδ. 1.1.2.6 (θσδ. 1.1.2.6.07 θαη
1.1.2.6.11)
Σπκπιεξώλεηαη ην ζσξεπηηθό απνηέιεζκα πεξηόδνπ
(θέξδε ή δεκίεο) πνπ δελ έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί
από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο ΑΔΠΔΥ, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ κεξίζκαηνο. Σηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην απνηέιεζκα ηεο
κεκνλσκέλεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο (π.ρ. θέξδνο ή δεκία ηνπ ηξίηνπ
ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεσο) δελ έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί,
αιιά έρεη ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί ε ακέζσο
πξνεγνύκελε ζσξεπηηθή ελδηάκεζε πεξίνδνο (π.ρ. ην
2

1.1.2.4α.02

1.1.2.4β.01 Άξζξν 1 παξ. 1 ε
ββ

1.1.2.4β.02

1.1.2.5

Άξζξν 1, παξ. 1δ
(iv)

1.1.2.6.01

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
αα (ii)

1.1.2.6.02

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
αα (ii)

1.1.2.6.03

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
ββ (i)

1.1.2.6.04

πξώην εμάκελν ηεο ρξήζεσο), αλαγξάθεηαη ην
κεκνλσκέλν ελδηάκεζν απνηέιεζκα (π.ρ. θέξδνο ή
δεκία ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ), ελώ ζηνλ θσδ. 1.1.2.3 ή
1.1.2.4β, αληίζηνηρα, αλαγξάθεηαη ην ειεγκέλν θέξδνο
ή δεκία ηεο πξνεγνύκελεο ζσξεπηηθήο πεξηόδνπ.
Αλαγξάθεηαη ην ηκήκα ησλ κε ειεγκέλσλ
απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ πνπ ππόθεηληαη ζε επνπηηθέο
πξνζαξκνγέο θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδ. 1.1.2.6 (θσδ.
1.1.2.6.07 θαη 1.1.2.6.11)
Σπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
ζσξεπηηθέο δεκίεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη εθόζνλ
νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ
απηήο έρνπλ ειεγρζεί ή ηνπιάρηζηνλ επηζθνπεζεί από
ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο ΑΔΠΔΥ. Οη ελδηάκεζεο
δεκίεο αλαγξάθνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
πξνβιεπόκελνπ κεξίζκαηνο (πνπ αθνξά ηε ζσξεπηηθή
πεξίνδν αλαθνξάο)
Αλαγξάθεηαη ην ηκήκα ησλ ειεγκέλσλ δεκηώλ
πεξηόδνπ πνπ ππόθεηληαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο θαη
κεηαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 θαη
1.1.2.6.11)
Αθαηξνύληαη
ηα
θαζαξά
θέξδε
από
ηελ
θεθαιαηνπνίεζε
κειινληηθώλ
εζόδσλ
από
ηηηινπνηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Αλαγξάθνληαη νη κεηά από (αλαβαιιόκελνπο) θόξνπο
θαζαξέο ζεηηθέο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ησλ
δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πνζά από ηελ
αληηζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κε ηε κέζνδν ησλ
ηακεηαθώλ ξνώλ (βιέπε ζηνηρείν 1.1.2.6.09).
Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδηθό
1.1.2.6.01.

Αλαγξάθνληαη νη κεηά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο
δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εύινγε αμία ησλ
δαλείσλ θαη νκνινγηαθώλ ηίηισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην ραξηνθπιάθην ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πνζά από ηελ
αληηζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κε ηε κέζνδν ησλ
ηακεηαθώλ ξνώλ (βιέπε ζηνηρείν 1.1.2.9.09).
Άξζξν 1 παξ. 1 β Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδηθό
ββ (i)
1.1.2.6.03.
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1.1.2.6.07

Άξζξν 1 παξ. 1
δ αα (iii)

1.1.2.6.08

Άξζξν 1 παξ. 1
δ αα (iii)

1.1.2.6.09

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
ββ (ii)

1.1.2.6.10

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
ββ (ii)

1.1.2.6.11

Άξζξν 1 παξ. 1
δ αα (ii)

1.1.2.6.12

Άξζξν 1 παξ. 1
δ αα (ii)

1.1.2.6.13

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
αα (i)

1.1.2.6.14

Άξζξν 1 παξ. 1 γ
αα (i)

1.1.3

Άξζξν 1 παξ. 1
δ ββ

1.1.5.1

Άξζξν 5 παξ. 5

Αλαγξάθνληαη ηα θέξδε/δεκίεο από αλαπξνζαξκνγή
ζηελ εύινγε αμία ππνρξέσζεο βάζεη ηεο ρξήζεο ηεο
επρέξεηαο απνηίκεζεο ζηελ εύινγε αμία (FVO) πνπ
πξνθύπηνπλ από αιιαγέο ηεο πηζηνιεπηηθήο
δηαβάζκηζεο ηεο ΑΔΠΔΥ(own credit risk).
Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδηθό
1.1.2.6.07.
Αλαγξάθνληαη νη κεηά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο
δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εύινγε αμία ησλ
παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ
ξνώλ.
Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδ.
1.1.2.6.09.
Αλαγξάθνληαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά από
αλαβαιιόκελνπο θόξνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία ησλ αθηλήησλ πνπ
θαηέρνληαη γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο.
Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδ.
1.1.2.6.11.
Αλαγξάθνληαη νη κεηά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο
θαζαξέο ζεηηθέο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ
εύινγε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ ελζώκαησλ
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη νη ππεξαμίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά
πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηηο δεκίεο
από απνηίκεζε άιισλ ζηνηρείσλ.
Αθαηξείηαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδηθό
1.1.2.6.13.
Πεξηιακβάλεηαη ην ηπρόλ ζρεκαηηζκέλν από ηελ
ΑΔΠΔΥ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, Κεθάιαην γηα
Γεληθνύο Κηλδύλνπο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή
θαζαξή ζέζε ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξώηεο
εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ.
Τν αθαηξνύκελν πνζό ηεο ππεξαμίαο ηζνύηαη κε απηό
πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΠΔΥ θαη επνκέλσο, πεξηιακβάλεη
θαη ηα πνζά ηεο ππεξαμίαο πνπ:
- αληηζηνηρνύλ ζηνπο κεηόρνπο κεηνςεθίαο κίαο
εμαγνξαδόκελεο από ηελ ΑΔΠΔΥ επηρείξεζεο, ζηνπο
νπνίνπο, είηε παξαρσξήζεθε δηθαίσκα πώιεζεο ησλ
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1.1.5.2

1.1.5.4.1

1.1.5.4.2

1.2.1.1.

1.2.1.2.01

1.2.1.2.03

κεξηδίσλ ηνπο (puts on minority interests), είηε έρεη
ζπλαθζεί ζύκβαζε πξνζεζκηαθήο πώιεζεο απηώλ ζηελ
ΑΔΠΔΥ.
- πξνθύπηνπλ από εμαγνξαδόκελεο ζπγγελείο ή
ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο
ηεο
ΑΔΠΔΥ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ
ελνπνηνύληαη γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο, αιιά
απνηηκώληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν γηα ζθνπνύο επνπηείαο
ηζνινγηζκό κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πνζό
ηεο ππεξαμίαο ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη από ην
αληίζηνηρν πνζό ηεο ζπκκεηνρήο (θαζώο ην πνζό
ζπκκεηνρήο αθαηξείηαη από ηα ζπλνιηθά ελνπνηεκέλα
ίδηα θεθάιαηα θσδηθνί 1.3.1, 1.3.4 θαη 1.3.9) θαη λα
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θσδηθό 1.1.5.1.
Άξζξν 7 παξ. 1
Αθνξά ην πνζό ησλ πβξηδηθώλ ηίηισλ θαη
πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ ππεξβαίλεη ην απνδεθηό
από ηελ ΔΚ όξην. (Σπγθξίλεηαη ην άζξνηζκα ησλ πνζώλ
ησλ ζηνηρείσλ 1.1.1* θαη 1.1.2.2* σο πνζνζηό ηνπ
πνζνύ ηνπ ζηνηρείνπ 1.1. κε ην απνδεθηό όξην).
Άξζξν 1 παξ. 1 α Καηαρσξνύληαη αθαηξεηηθά ηα πνζά κε ηα νπνία
α
πξνζαπμήζεθε ε θαζαξή ζέζε θαηά ηελ πξώηε
εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΠ ιόγσ ρξήζεο ηεο δπλαηόηεηαο
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο νξηζκέλσλ παγίσλ
ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ην ΓΠΦΠ 1. (Η ίδηα
θαηαρώξεζε γίλεηαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε θαζαξή
ζέζε ηεο πξώηεο εθαξκνγήο πξνήιζε από ηε
δεκηνπξγία
ελόο
ζρεηηθνύ
απνζεκαηηθνύ
αλαπξνζαξκνγήο ή από ηελ θεθαιαηνπνίεζε απηνύ θαη
αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ).
Καηαρσξνύληαη ηα πνζά ηπρόλ άιισλ (αξλεηηθώλ)
επνπηηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο
ηεο ΑΔΠΔΥ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θσδ.
1.1.2.6.01 έσο 1.1.2.6.14
Μεηαθέξεηαη ην πνζό ηνπ θσδ. 1.1.5.2 σο πξνζζεηηθό
ζηνηρείν ησλ θύξησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ
ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΥ.
Άξζξν 2 παξ. 1γ Πνζνζηό ίζν πξνο ην 45% ησλ θαζαξώλ ζεηηθώλ
δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εύινγε αμία, πξν
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ, ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
κεηνρηθώλ ηίηισλ (ηκήκα ηνπ πνζνύ ηνπ ζηνηρείνπ
1.1.2.6.02).
Άξζξν 2 παξ. 1β Πνζνζηό ίζν πξνο ην 45% ησλ θαζαξώλ ζεηηθώλ
δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο εύινγεο αμίαο, πξν
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ, ησλ παγίσλ πνπ θαηέρνληαη γηα
5

επελδπηηθνύο ζθνπνύο θαη απνηηκώληαη θαηά πάγηα
ηαθηηθή ζηελ εύινγε αμία. (ηκήκα ηνπ πνζνύ ηνπ
ζηνηρείνπ 1.1.2.6.12).
1.2.1.2.04

Άξζξν 2 παξ. 1β

1.2.1.3

Άξζξν 2 παξ. 1α

1.2.1.6

Άξζξν 2 παξ. 1δ
& 1ε

1.2.1.7

Άξζξν 2 παξ.
1ζη

1.2.2.2

Άξζξν 2 παξ. 2α

1.2.2.3

Άξζξν 2 παξ. 2β

1.2.2.5

Άξζξν 7 παξ. 6

1.2.3.1

Άξζξν 7 παξ. 5

1.3

Άξζξν 7 παξ. 7

Πνζνζηό ίζν πξνο ην 45% ησλ θαζαξώλ ζεηηθώλ
δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο εύινγεο αμίαο, πξν
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ, ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ
παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ηκήκα ηνπ πνζνύ ηνπ
ζηνηρείνπ 1.1.2.6.14).
Μεηαθέξνληαη από ηνλ θσδηθό 1.1.5.4.1 ηα πνζά πνπ
πξνέθπςαλ από αλαπξνζαξκνγέο θαηά ηελ πξώηε
εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΠ ηεο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο
ΑΔΠΔΥ.
Απεηθνλίδνληαη ηα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη
ηίηινη κε δηθαίσκα ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο, αόξηζηεο
δηάξθεηαο. Από ην ελ ιόγσ ζηνηρείν αθαηξείηαη ην πνζό
πνπ ηπρόλ θαηέρεηαη από ηελ ΑΔΠΔΥ.
Απεηθνλίδεηαη ε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμύ επνπηηθώλ θαη
ινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
(αθνξά ΑΔΠΔΥ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ΠΔΓ). Η ζεηηθή
δηαθνξά κεηαμύ ησλ ινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ
απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί
επνπηηθά) θαη ηεο αλακελόκελεο δεκηάο (EL) από ηα
αληίζηνηρα αλνίγκαηα, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη βάζεη
ηεο ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007.
Πεξηιακβάλνληαη νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο κε δηθαίσκα
ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο, νξηζκέλεο δηάξθεηαο. Από ην
ελ ιόγσ πνζό αθαηξείηαη όηη είλαη ηδηνθαηερόκελν από
ηελ ΑΔΠΔΥ
Πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε
δηθαίσκα
ζσξεπηηθνύ
κεξίζκαηνο,
νξηζκέλεο
δηάξθεηαο. Από ην ελ ιόγσ ζηνηρείν αθαηξείηαη όηη πνζό
είλαη ηδηνθαηερόκελν από ηελ ΑΔΠΔΥ
Τν ζπλνιηθό πνζό ησλ πξόζζεησλ ζηνηρείσλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλεη ην
αλώηαην απνδεθηό όξην 50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΥ ζα αθαηξείηαη.
Τν ζπλνιηθό πνζό ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλεη ην αλώηαην απνδεθηό όξην
100% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηνπ ηεο ΑΔΠΔΥ ζα αθαηξείηαη.
Τα αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
αθαηξνύληαη θαηά 50% από ηα βαζηθά θαη θαηά 50%
από ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα, ηεξνπκέλσλ
ησλ αλώηαησλ νξίσλ γηα ηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ
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1.3.T1*

Άξζξν 3
Άξζξν 7 παξ. 7

1.3.T2*

Άξζξν 3
Άξζξν 7 παξ. 7

1.3.1

Άξζξν 3 παξ. 1α

1.3.2

Άξζξν 3 παξ. 1α

1.3.3

Άξζξν 3 παξ. 1β

1.3.4

Άξζξν 3 παξ. 1γ

θεθαιαίσλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε ξύζκηζε γηα ηηο
αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ ηζρύεη γηα ηε
κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ην 2012.
Από ην άζξνηζκα ησλ θύξησλ θαη πξόζζεησλ ζηνηρείσλ
ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αθαηξείηαη θαηά ην
ήκηζπ ην πνζό ηνπ θσδηθνύ 1.3. Δμαίξεζε απνηειεί ην
πνζό (αμία ηζνινγηζκνύ) ησλ ζπκκεηνρώλ ζε
αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζπκκεηνρώλ πνζνζηνύ άλσ ηνπ
20% ή ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζόδνπ 2 «Αθαίξεζεο θαη Σπλέλσζεο» (θσδηθόο 1.3.4
θαη 1.3.5) Τα ζπγθεθξηκέλα πνζά αθαηξνύληαη ζην
ζύλνιό ηνπο από ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα
κέρξη ηελ 31.12.2012. Σηελ πεξίπησζε όκσο πνπ ην
άζξνηζκα ησλ θσδηθώλ 1.3.4 θαη 1.3.5 ππεξβαίλεη ην
πνζό ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ην
ππεξβάιινλ πνζό ζα αθαηξείηαη από βαζηθά ίδηα
θεθάιαηα.
Οκνίσο κε 1.3.T1*

Αθαηξνύληαη νη ζπκκεηνρέο ζε άιια ηδξύκαηα θαη
ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΥ
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ
ησλ ηδξπκάησλ απηώλ.
Αθαηξνύληαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
άιισλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ, ζηα
νπνία ε ΑΔΠΔΥ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10%
ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ απηώλ.
Αθαηξνύληαη νη ζπκκεηνρέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζε άιια ηδξύκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά
ηδξύκαηα, ζηα νπνία ε ΑΔΠΔΥ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό
θάησ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ απηώλ,
θαηά ην πνζό πνπ ηα ζπλνιηθά απηά αλνίγκαηα
ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ΑΔΠΔΥ..
Αλαγξάθεηαη αθαηξεηηθά ην πνζό (αμία ηζνινγηζκνύ)
πνπ αθνξά ζπκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο θαη
αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ κε πνζνζηό άλσ ηνπ 20%. Δάλ
ε ΑΔΠΔΥ εθαξκόδεη ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν
(Αθαίξεζεο θαη Σπλέλσζεο»), ηόηε αλαγξάθεηαη ζηνλ
θσδηθό απηό ε ζεηηθή δηαθνξά (ή ην άζξνηζκα) ηεο
αμίαο ηζνινγηζκνύ ηεο ζπκκεηνρήο κείνλ ην πιεόλαζκα
(ή πιένλ ην έιιεηκκα) θεξεγγπόηεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο
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1.3.5

Άξζξν 3 παξ. 1δ

1.3.6

Άξζξν 3 παξ. 1δ

1.3.7

Άξζξν 3 παξ.
1ζη

1.3.8

Άξζξν 3 παξ. 1ε

1.3.9

Άξζξν 3 παξ. 1ε

ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ επί ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο
ηεο ΑΔΠΔΥ ζηελ αληίζηνηρε επηρείξεζε.
Ωο πιεόλαζκα ή έιιεηκκα θεξεγγπόηεηαο νξίδεηαη ε
δηαθνξά κεηαμύ ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ
αλαγθαίνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπόηεηαο, όπσο απηά
ππνινγίδνληαη θαη ειέγρνληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δπίζεο, δεδνκέλνπ όηη νη ζπκκεηνρέο
απνηηκώληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο
ηζνινγηζκό κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ηζρύνπλ
θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα πξναλαθεξζέληα ζηηο
νδεγίεο ηνπ θσδηθνύ 1.1.5.1 ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό
ηεο ππεξαμίαο (goodwill) πνπ ηπρόλ ελππάξρεη ζηελ
απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ απηώλ.
Αλαγξάθνληαη αθαηξεηηθά ηα δάλεηα θαη εθδνζέληεο
ηίηινη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, πξνλνκηνύρεο κεηνρέο
ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο, θαζώο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ θσδηθνύ 1.3.4, εθόζνλ ε ΑΔΠΔΥ θαηέρεη άκεζα ή
εκκέζσο ζπκκεηνρή πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ 20%.
Τν πνζό πνπ αθνξά ηε δηπιή κόριεπζε (double
gearing) ζα αθαηξείηαη ζην ζύλνιό ηνπ από ηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο ΑΔΠΔΥ, ζε πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλεη ην
1% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΥ.
Αλαγξάθνληαη ηα πνζά αλνηγκάησλ από ζέζεηο
ηηηινπνίεζεο πνπ ππόθεηληαη ζε ζηάζκηζε κε
ζπληειεζηή 1250% ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΤΔ
2593/20.8.2007.
Απεηθνλίδεηαη ε αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθώλ
θαη επνπηηθώλ πξνβιέςεσλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
(αθνξά ΑΔΠΔΥ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ΠΔΓ). Η
αξλεηηθή δηαθνξά (πζηέξεζε) κεηαμύ ησλ ινγηζηηθώλ
πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
(εμαηξνπκέλσλ
ησλ
αλαγλσξηδόκελσλ
γηα
ζθνπνύο
επνπηείαο
ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ), θαη ηεο αλακελόκελεο
δεκηάο ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
ηκήκαηνο Γ, παξ. Γ.2 θαη Γ.3 ηεο ΠΓ/ΤΔ
2589/20.8.2007.
Καηαρσξνύληαη εηδηθέο ζπκκεηνρέο ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3601/2007, θαηά ην
πνζό πνπ ππεξβαίλνπλ ην αλώηαην επηηξεπόκελν
πνζνζηό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΥ (15% θαη
60%), ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ
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άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3601/2007.

1.3.11

Άξζξν 3 παξ.2

1.6.3

Άξζξν 4

1.6.5

Άξζξν 7 παξ.8

1.7.2

Άξζξν 7 παξ. 7β

1.8.1.1

Αθαηξνύληαη, εθόζνλ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απόθαζε
ηεο ΔΚ,, νη ζπκκεηνρέο θαη δάλεηα ηεο ΑΔΠΔΥ ζε
ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ
ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα θαη δελ ππάγνληαη ζηελ
επνπηεία ηεο ΑΔΠΔΥ ζε ελνπνηεκέλε βάζε
Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξόζεζκεο
δηάξθεηαο, εθόζνλ ηα πνζά ησλ δαλείσλ έρνπλ
θαηαβιεζεί ζηελ ΑΔΠΔΥ θαη πιεξνύληαη αζξνηζηηθά
νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο θαη όξνη:
(i) Η αξρηθή δηάξθεηα, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο είλαη
δπλαηή ε εμόθιεζή ηνπο, είλαη δύν ηνπιάρηζηνλ (2)
έηε.
(ii) Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηε δαλεηαθή ζύκβαζε θακία
ξήηξα πνπ λα πξνβιέπεη όηη, ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο, εθηόο από ηελ ιύζε θαη εθθαζάξηζε ηεο
ΑΔΠΔΥ, πξέπεη λα εμνθιεζεί ην δάλεην πξηλ ηε
ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία εμόθιεζεο, εθηόο εάλ έρεη
ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΔΚ
(iii) Γελ επηηξέπεηαη λα εμνθιεζνύλ νη ηόθνη ή ην
θεθάιαην ηνπ δαλείνπ εάλ ε εμόθιεζε απηή
ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ΑΔΠΔΥ ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από ην 100% ησλ
ζπλνιηθώλ θεθαιαηαθώλ ηεο απαηηήζεσλ.
Τν πνζό ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
βξαρππξόζεζκεο
δηάξθεηαο
πνπ
ζπληζηνύλ
ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ
θηλδύλνπ αγνξάο όηαλ ππεξβαίλεη ην 150%, ησλ
βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔΠΔΥ ζα αθαηξείηαη.
Αλαγξάθεηαη είηε ην πνζό (αμία ηζνινγηζκνύ ζε
αηνκηθή βάζε/κέζνδνο θαζαξήο ζέζεο ζε ελνπνηεκέλε
βάζε) πνπ αθνξά ζπκκεηνρέο ζε αζθαιηζηηθέο θαη
αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ κε πνζνζηό άλσ ηνπ 20% είηε
ην πνζό πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο
κεζόδνπ «αθαίξεζεο θαη ζπλέλσζεο», πξνθεηκέλνπ
πεξί ζπκκεηνρώλ πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ ηελ
31.12.2006.
ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007 "Υπνινγηζκόο θεθαιαηαθώλ
απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζύκθσλα
κε ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ".
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ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007 "Υπνινγηζκόο θεθαιαηαθώλ
απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζύκθσλα
κε ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ".

1.8.1.2

1.8.2

1.8.3

Άξζξν 2, παξ
2β(ii)

Πνζό δαλείνπ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πξηλ ηελ
ζηαδηαθή θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κείσζή ηεο
επνπηηθήο αλαγλώξηζήο ηνπ
Καηαρσξείηαη ην πνζό ηνπ ειάρηζηνπ αξρηθνύ
θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ΑΔΠΔΥ βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο

Η ζπκπιήξσζε ησλ πνζώλ ηνπ Τποδείγμαηος Α02: «σγκενηρωηικός Πίνακας
Κεθαλαιακών Απαιηήζεων» ζηνλ πίνακα Α02-Ι γίλεηαη βάζεη ησλ ζπλνιηθώλ πνζώλ
πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, αληηζηνίρσο, ζηα αθόινπζα Υπνδείγκαηα:
(i) Β01 γηα ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν,
(ii) Γ01 θαη Γ02 γηα ην ιεηηνπξγηθό θίλδπλν θαη
(iii) Γ01 έσο Γ20 γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο.
Οη εηαηξείεο πνπ ππνινγίδνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 4 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 όπσο
ηζρύεη, θαηαρσξνύλ επιπροζθέηως ζηνλ θσδηθό 3.1 ην ζύλνιν ησλ θεθαιαηαθώλ ηνπο
απαηηήζεσλ όπσο πξνθύπηνπλ κεηά από ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο
νηθείεο παξαγξάθνπο. Σηνλ θσδηθό 3.1.1 αλαγξάθεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 25%
ησλ παγίσλ εμόδσλ γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ θσδηθό 2 ηνπ πίλαθα Α02-Ι.
Τέινο, ζην Τπόδειγμα Α03 ππνινγίδνληαη απηόκαηα ηόζν ην πνζό ηνπ πιενλάζκαηνο ή
ειιείκκαηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο όζν θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ππό κνξθή πνζνζηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πίλαθαο Α03-II ελεκεξώλεηαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο ππνινγίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα ζύκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 4 ηεο απόθαζεο
1/459/27.12.2007 όπσο ηζρύεη. Σηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο, ην πνζό ηνπ πιενλάζκαηνο ή
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ειιείκκαηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα A03-Ι.

11

