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Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 

Προς τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-Athens 

Central Branch 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα 

της T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – Athens Central Branch, οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της T.C. 

ZIRAAT BANKASI A.S. – Athens Central Branch κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.   

 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον 

Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Υποκατάστημα, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 

Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως 

αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το 
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Υποκατάστημα ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 

επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη 

γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 

λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με 

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου του Υποκαταστήματος. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 

συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την 

ικανότητα του Υποκαστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 
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οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το 

Υποκατάστημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου 

απαλλαγής. 

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

Αθανασία Αραμπατζή 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
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Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018 
 

1. Γενικές πληροφορίες  

 

Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. - Athens Central Branch εδρεύει στην Ερμού 2, 105 63, Πλατεία 

Συντάγματος, Αθήνα και αποτελεί Χρηματοδοτικό Ίδρυμα. 

Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. - Athens Central Branch αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της 

μητρικής Τράπεζας T.C. Ziraat Bankasi A.S. - Turkey. 

Οι Οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος ενσωματώνονται στις Οικονομικές 

καταστάσεις της Μητρικής στην Τουρκία. 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και διατηρεί καταστήματα στην Αθήνα, την 

Κομοτηνή, την Ξάνθη και την Ρόδο. Το κατάστημα της Ρόδου δεν λειτουργεί από τον 

Φεβρουάριο του 2018.  

Η περίοδος αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2018. 

 

2. Βάση Παρουσίασης 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της T.C. Ziraat Bankasi A.S. - Athens Central Branch (η 

«Τράπεζα») έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και είναι σε 

πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Η 

Τράπεζα εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του Ν. 4308/2014 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων.  

Τα ποσά απεικονίζονται σε ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, 

με εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, το οποίο αποτιμάται 

στην εύλογη αξία του. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Η χρήση διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση 

εκτιμήσεων και παραδοχών στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία στη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές: Προβλέψεις απομείωσης 

δανείων, απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου, εκτίμηση των υποχρεώσεων από 

παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, ανοιχτές φορολογικές χρήσεις. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων καταρτίστηκαν με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
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Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 

4308/2014. 

 

3. Λογιστικές πολιτικές  

 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, η τράπεζα 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

3.1 Ενσώματα πάγια 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί 

τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 

απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 

ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 

Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

Κτίρια και τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
8,33%  

Μεταφορικά μέσα 10% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10% 

Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

 

3.2 Άυλα Πάγια 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία εν γένει περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - 

δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν 

λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την 

επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 
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Η τράπεζα έχει άδειες λογισμικών προγραμμάτων. Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων 

περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το 

ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν 

προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 

απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του 

χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

Λογισμικό (software) 20% 

Λοιπά άυλα 20% 

 

Κατά τη διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται 

ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

3.3 Χαρτοφυλάκιο Επενδυτικών Τίτλων 

  

α) Αρχική Αναγνώριση 

Το Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων αρχικά αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία ( 

συμπεριλαμβανομένων δαπανών συναλλαγής και υπέρ/υπό το άρτιο ποσών) και 

περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται ως Διαθέσιμοι προς πώληση και ως 

Διακρατούμενοι ως την Λήξη, βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και της πρόθεσης της 

Τράπεζας κατά την ημερομηνία αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Διαθέσιμα προς πώληση, οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι καταχωρούνται μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης στην εύλογή τους αξία. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές 

που προκύπτουν από την μεταβολές της εύλογης αξίας τους καταχωρούνται απευθείας στην 

Καθαρή θέση σε σχετικό αποθεματικό. 
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Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να 

καλυφθούν ανάγκες ρευστότητας ή να αντιμετωπιστούν μεταβολές στα επιτόκια, στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές των χρεογράφων. 

Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης επενδυτικού τίτλου διαθέσιμου προς πώληση, τα 

σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που περιλαμβάνονται στο αποθεματικό 

της καθαρής θέσης μεταφέρονται από τα Ίδια Κεφάλαια στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

στον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου». 

Διακρατούμενοι ως τη λήξη, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

περιλαμβάνουν τίτλους που δεν είναι παράγωγα και έχουν καθορισμένες και προσδιοριστέες 

πληρωμές, έχουν καθορισμένη λήξη και για τους οποίους η Τράπεζα έχει την πρόθεση και 

ικανότητα διαρκούς κατοχής μέχρι τη λήξη τους. Οι εν λόγω τίτλοι επιμετρώνται στη 

αποσβεσμένη αξία τους, μείον τυχόν απομείωση, εφαρμόζοντας της μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου ή τη γραμμική μέθοδο. Ο υπολογισμός της αποσβεσμένης αξίας 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπέρ (Premium), υπό (discount) το άρτιο διαφορά προέκυψε 

κατά την ημερομηνία απόκτησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων πλέον εξόδων 

συναλλαγής. 

 

γ) Απομείωση 

Η Τράπεζα εκτιμά σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων αν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι ένας επενδυτικός τίτλος έχει υποστεί απομείωση της αξίας του. 

Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

• Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

• Η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από τη εύλογη αξία αυτών των 

στοιχείων ή 

• Δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία  

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από 

το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Διαθέσιμα προς πώληση, αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης για διαθέσιμα 

προς πώληση περιουσιακά στοιχεία η σωρευμένη ζημιά που επιμετράται ως η μόνιμη και 

συνεχής διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και της τρέχουσας αξίας (μείον κόστη πώλησης) 

μεταφέρεται από την Καθαρή Θέση στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Διακρατούμενα ως τη λήξη, αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης για 

διακρατούμενα ως τη λήξη περιουσιακά στοιχεία, το ποσό απομείωσης που καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων, είναι η διαφορά μεταξύ αποσβεσμένου κόστους και της 

ανακτήσιμης αξίας που εκτιμά η Τράπεζα ότι θα ανακτήσει. Όπου ανακτήσιμη αξία είναι η 

παρούσα αξία που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο υπολογιζόμενη με 

την χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 
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Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται 

ως κέρδη σε αυτή όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία 

απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία 

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές 

διαφορές καταχωρώνται στα αποτελέσματα.  

 

3.4 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

 

Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα απευθείας στο 

δανειολήπτη. 

α) Αρχική αναγνώριση  

Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις την 

ημερομηνία εκταμίευσης των κεφαλαίων προς τους δανειολήπτες. Η αρχική καταχώρηση 

γίνεται στην εύλογη αξία που γενικά είναι το καθαρό ποσό της αρχικής εκταμίευσης και 

περιλαμβάνει τα πρόσθετα ποσό αρχικής εκταμίευσης και περιλαμβάνει τα πρόσθετα έξοδα 

που αφορούν άμεσα στην έκδοση του δανείου και αμοιβές ή προμήθειες (διοργάνωσης ή 

διαχείρισης) που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου του 

δανείου.  

β) Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μεταγενέστερα τα Δάνεια επιμετρώνται στο αποβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου αν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση 

στα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

γ) Απομείωση 

Η Τράπεζα εκτιμά σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων αν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι ένα δάνειο ή ομάδα δανείων έχει υποστεί απομείωση της αξίας 

του(ς). 

Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

• Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

• Η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από τη εύλογη αξία αυτών των 

στοιχείων ή 

• Δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία  
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Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του δανείου είναι μεγαλύτερη από το 

ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το δάνειο αυτό. 

 

3.5 Φόροι εισοδήματος 

 

α) Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση 

τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

Η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σχηματίζει σχετική πρόβλεψη κατά τον 

βαθμό που εκτιμά ότι θα προκύψουν διαφορές από ενδεχόμενο μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο. 

 

β) Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 

μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία ως λογιστική πολιτική έχει επιλέξει τη μη καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων, με 

βάση την δυνατότητα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων . 

3.6 Λοιπές Λογιστικές Αρχές 

 

Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 

ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. 

Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο 

λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που 

ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν 

τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν 

ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου 

αυτού. 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

Έσοδα-έξοδα 

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο 

οποίο καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα 

νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.  

Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών 

στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής 

κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων οικονομικών καταστάσεων, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

4. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Τράπεζας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Δεν προέκυψαν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας για την τράπεζα. 

 

5. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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6. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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Πληροφορίες για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών της 

καταστάσεων 
 

7. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

 

 

 

8. Απαιτήσεις από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 

Οι απαιτήσεις κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος Πιστωτικών Ιδρυμάτων αναλύονται ως 

εξής: 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων μειωμένης εξασφάλισης. 

 

9. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 
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9.1 Χρονική ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

 

Η ανάλυση των ανωτέρω απαιτήσεων κατά πελατών ανάλογα με τη διάρκειά τους έχει 

ως εξής: 

 

 

9.2 Ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανά 

κατηγορία 

 

 

 

10. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 

 

Απαιτήσεις από χορηγήσεις (σε χιλ. €)

- Έως 1 έτος 11.975

- Άνω του 1 έτους 4.917

- Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια 85

- Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 2.837

Σύνολο 19.814
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10.1 Χαρτοφυλάκιο Διακρατούμενων έως τη λήξη περιουσιακών 

στοιχείων 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο την 15/11/2017 προέβη σε προαιρετική πρόταση ανταλλαγής των 

20 ομολόγων («Προσδιορισμένοι Τίτλοι») που είχαν εκδοθεί στα πλαίσια 

αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) με 

ημερομηνία έκδοσης την 24/2/2012 έναντι 5 νέων ομολόγων αναφοράς. Η ανταλλαγή 

αποσκοπούσε στην προσαρμογή του Ελληνικού χρέους με τα πρότυπα της αγοράς 

προκειμένου να αμβλυνθεί η καμπύλη αποδόσεων, καθώς και να βελτιωθεί η 

ρευστότητα των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. 

Η ανταλλαγή διενεργήθηκε με καθορισμένη σχέση με τα νέα ομόλογα να φέρουν 5ετή, 

10ετή, 15ετή, 17ετή και 25ετή διάρκεια, ενώ η μέση διάρκεια του παραμένει αμετάβλητη 

έναντι των παλαιών τίτλων. Τα νέα ομόλογα διαθέτουν σταθερό τοκομερίδιο που 

κυμαίνεται από 3,5% έως 4,2%. Στην ανταλλαγή της 5/12/2017 συμμετείχε με τίτλους 

ονομαστικής αξίας € 3.622.500 λαμβάνοντας τίτλους ονομαστικής € 3.662.404. Η 

συναλλαγή λογιστικά αντιμετωπίστηκε ως τροποποίηση των συμβατικών όρων των 

προσδιορισμένων τίτλων. 

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων ως τη λήξη για τις χρήσεις 2018 και 

2017 αντίστοιχα έχει ως εξής: 

 

 

Οι εν λόγω τίτλοι επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 
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10.2 Χαρτοφυλάκιο Διαθέσιμων Προς Πώληση περιουσιακών 

στοιχείων 

 

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου των διαθεσίμων προς πώληση για τις χρήσεις 2018 και 2017 

αντίστοιχα έχει ως εξής: 

 

 

Οι εν λόγω τίτλοι επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
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11. Άυλα πάγια στοιχεία 
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12. Ενσώματα πάγια 

 

Δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της τράπεζας.
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13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις από εγγυήσεις. 

 

 

 

14. Προπληρωμένα έξοδα & Έσοδα Εισπρακτέα 

 

Τα προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα της τράπεζας αναλύονται ως εξής:  
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15. Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 

 

 

16. Υποχρεώσεις προς Πελάτες 
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17. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της τράπεζας αναλύονται ως εξής: 

 

 

18. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
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19. Προβλέψεις 

 

 

20. Κεφάλαιο 

 

Το υποκατάστημα Αθηνών της T.C. Ziraat Bankasi A.S., δε διαθέτει ίδιο μετοχικό κεφάλαιο. 

Θέση μετοχικού κεφαλαίου επέχει το ποσό των € 33.000.00,00 το οποίο αφορά το 

λογαριασμό προικοδότησης. 

 

21. Λοιπά αποθεματικά 
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22. Αποτελέσματα εις Νέο 

 

 

 

23. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 

 

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της τράπεζας αναλύονται ως εξής: 

 

 

24. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 

 

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα της τράπεζας αναλύονται ως εξής: 
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25. Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 

 

Τα έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες αναλύονται ως εξής: 

 

 

26. Έξοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 

 

Τα έξοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες αναλύονται ως εξής: 

 

 

27. Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 
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28. Λειτουργικά έξοδα 

 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
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29. Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων και επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

 

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

30. Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 

 

 

 

31. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 22.494,42 στις 31.12.2018 και στο 

ποσό των € 22.464,27 στις 31.12.2017. 

 

32. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 140.265,64 στις 31.12.2018 και στο 

ποσό των € 16.735.56  στις 31.12.2017. Σημειώνεται ότι, ποσό € 121.592,75 αφορά έκτακτα 

έξοδα καταστροφής εγκαταστάσεων του υποκαταστήματος της Ρόδου, το οποίο δεν 

λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2018. 
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33. Φόρος Εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι εταιρείες από τη χρήση 2015 

φορολογούνται στα συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 29%. Η τράπεζα έχει σωρευμένες 

φορολογικές ζημιές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επιλογή της λογιστικής αρχής της 

μη καταχώρησης αναβαλλόμενης απαίτησης έχει ως συνέπεια την μη επίδραση των 

οικονομικών καταστάσεων από τρέχων και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

34. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και αμοιβές προσωπικού 

 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της τράπεζας ανά κατηγορία και έτος είναι: 

 

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού της τράπεζας αναλύονται ως εξής: 

 

 

35. Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις 

 

Η τράπεζα έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση 

κτιρίων και αυτοκινήτων. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των ενοικίων που θα 

καταβληθούν τα προσεχή έτη:  
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36. Εγγυήσεις 

 

Η Τράπεζα έχει χορηγήσει εγγυήσεις και αναλύονται ως εξής: 

 

 

37. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Τράπεζας. 

H τράπεζα έχει περαιώσει φορολογικά την περίοδο (29/01/2008-31/12/2009), ενώ οι 

φορολογικές υποχρεώσεις του υποκαταστήματος δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τη χρήση του 2010. 

Επιπλέον, η τράπεζα έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους ορκωτούς ελεγκτές 

χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2017. 

Ο έλεγχος της χρήσης 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 

2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 

(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή 

προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την 

επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, 

όπως επίσης και για τις φορολογίες κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του 

ν.δ/τος 118/1973. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

των διοικητικών δικαστηρίων ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών 

Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή 

τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 

παραγραφή. 

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, 

οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων 
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φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική αρχή, 5 χρόνια 

από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί). Υπό 

το πρίσμα των ανωτέρω, κατά γενικό κανόνα, το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να 

επιβάλλει φόρους μέχρι και το φορολογικό έτος 2012 έχει παρέλθει χρονικά για το 

Υποκατάστημα. 

 

38. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών συμβουλίων 

 

Οι αμοιβές των μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του υποκαταστήματος 

ανέρχονται σε € 462.183 την 31.12.2018 και 426.495 την 31.12.2017. 

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019 

 

 

 Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι  

 

Senior Country Manager 

 

Country Director  και Διευθυντής 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

Η Διευθύντρια  Εργασιών 

   

   

   

Ozcan Asanoğlu      Βασίλειος Κ. Φωτίου Αικατερίνη Βίγγα 

Α.Δ. U 03197162 ΑΔΤ  Χ 124760 ΑΔΤ ΑΕ 541308 

 Αρ. μητρ. Αδείας ΟΕΕ 0020823 Α Τάξης  

 


