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Κατευθυντήριες γραμμές
για την ενιαία δημοσιοποίηση
στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της
εισαγωγής του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια
κεφάλαια
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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις
υποβολής στοιχείων και αναφορών
Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών
1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου
16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 . Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες
γραμμές.
2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες
εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής
Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον
συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές,
πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ.
τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους),
συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται
κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών
3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να
συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους
λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 16.03.2018 Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει
άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις
πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο
της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση
«EBA/GL/2018/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως
εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην
ΕΑΤ.
4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 3.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010,
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ.12).
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2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και
ορισμοί
Αντικείμενο
5. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζεται ο ενιαίος μορφότυπος
δημοσιοποίησης στοιχείων σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι
δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 (Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - εφεξής «ΚΚΑ»).

Πεδίο εφαρμογής
6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στα ιδρύματα που αναφέρονται στο
άρθρο 473α παράγραφος 1 του ΚΚΑ τα οποία υπόκεινται στο σύνολο ή σε μέρος των
απαιτήσεων δημοσιοποίησης που προσδιορίζονται στο Όγδοο Μέρος του ΚΚΑ σύμφωνα με τα
άρθρα 6, 10 και 13 του ΚΚΑ.
7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 473α παράγραφος 6 του ΚΚΑ.

Αποδέκτες
8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 σημεία i) έως ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στα
χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού
αριθ. 1093/2010.

Ορισμοί
9. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν την ίδια έννοια και στις κατευθυντήριες γραμμές.
10. Ως «ανάλογες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες» νοούνται τα μοντέλα αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών που είναι ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε λογιστικά πρότυπα τα
οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

Ημερομηνία εφαρμογής
11. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 20 Μαρτίου 2018 έως το τέλος
της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 473α παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
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3. Μορφότυπος
12. Τα ιδρύματα που επιλέγουν να εφαρμόσουν το άρθρο 473α του ΚΚΑ θα πρέπει να
συμπληρώνουν το ποσοτικό υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις
οδηγίες που περιλαμβάνονται. Τα ιδρύματα τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 473α παράγραφος 1 και τα οποία επιλέγουν να μην εφαρμόσουν το
άρθρο 473α θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα επεξηγηματικά σχόλια που υποδεικνύονται στο
παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.
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4. Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τη
δημοσιοποίηση
13. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του
Όγδοου Μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/11) εφαρμόζονται, κατά
περίπτωση, στον ενιαίο μορφότυπο δημοσιοποίησης στοιχείων που προσδιορίζεται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
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Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα σύγκρισης
των ιδίων κεφαλαίων και των δεικτών
κεφαλαίου και μόχλευσης των
ιδρυμάτων με και χωρίς την εφαρμογή
των μεταβατικών ρυθμίσεων του
ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών
Υπόδειγμα ΔΠΧΑ 9-FL: Σύγκριση των ιδίων κεφαλαίων και των δεικτών κεφαλαίου και
μόχλευσης των ιδρυμάτων με και χωρίς την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων
του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
Σκοπός: Παρουσίαση σύγκρισης των ιδίων κεφαλαίων, του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του κεφαλαίου της
κατηγορίας 1, των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του συνολικού δείκτη κεφαλαίου και του δείκτη μόχλευσης των
ιδρυμάτων με και χωρίς την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών. Στο παρόν υπόδειγμα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταβατικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 και ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
Πεδίο εφαρμογής: Το ποσοτικό υπόδειγμα είναι υποχρεωτικό για όλα τα ιδρύματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 473α
παράγραφος 1 και τα οποία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, επιλέγουν να εφαρμόσουν
το άρθρο 473α του ΚΚΑ και υπόκεινται στο σύνολο ή σε μέρος των απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων που
προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του ΚΚΑ, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 6
του ίδιου άρθρου.
Τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 473α παράγραφος 1 και τα οποία υπόκεινται μεν στο σύνολο ή σε μέρος των
απαιτήσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του ΚΚΑ αλλά, δυνάμει του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, επιλέγουν να μην εφαρμόσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις που
προσδιορίζονται στο άρθρο 473α, θα πρέπει να δημοσιοποιούν επεξηγηματικά σχόλια με τα οποία να διευκρινίζουν ότι δεν
εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, να εξηγούν τυχόν
μεταβολές της εν λόγω απόφασης με την πάροδο του χρόνου, καθώς και ότι στα ίδια κεφάλαιά τους και στους δείκτες
κεφαλαίου και μόχλευσης αντικατοπτρίζεται ήδη η πλήρης επίπτωση του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών.
Περιεχόμενο: Εποπτικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, δείκτες κεφαλαίου βάσει κινδύνου και δείκτης μόχλευσης σε σύγκριση
με τα ίδια στοιχεία που θα υπολογίζονταν εάν δεν υπόκειντο στις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Τα ιδρύματα θα πρέπει να δημοσιοποιούν την αξία κάθε μέτρησης στο τέλος της περιόδου
αναφοράς.
Συχνότητα: Τα ιδρύματα θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες βάσει της συχνότητας που καθορίζεται στις
παραγράφους 25, 26 και 27 των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2014/14 της ΕΑΤ, όπως τροποποιήθηκαν από τις
κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 της ΕΑΤ, για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια
(παράγραφος 25 στοιχείο α)), τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (παράγραφος 25 στοιχείο β) σημείο
i)) και τον δείκτη μόχλευσης (παράγραφος 25 στοιχείο γ)).
Μορφότυπος: Η χρήση σταθερού μορφότυπου για το ποσοτικό υπόδειγμα είναι υποχρεωτική για τα ιδρύματα που
εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9. Για τα ιδρύματα που δεν εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις,
προβλέπεται ευέλικτος μορφότυπος για τα επεξηγηματικά σχόλια.
Συνοδευτικό κείμενο: Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει να παρέχουν ένα συνοδευτικό
κείμενο του ποσοτικού υποδείγματος στο οποίο να επεξηγούνται τα βασικά στοιχεία των μεταβατικών ρυθμίσεων που
εφαρμόζουν. Δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 473α του ΚΚΑ, τα ιδρύματα θα πρέπει,
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ειδικότερα, να παραθέτουν εξηγήσεις για όλες τις επιλογές τους όσον αφορά τις ευχέρειες που περιλαμβάνονται στην ίδια
παράγραφο, μεταξύ των οποίων για το αν εφαρμόζουν ή όχι την παράγραφο 4 του άρθρου 473α, καθώς και σχετικά με τυχόν
αλλαγές στην εφαρμογή των εν λόγω ευχερειών. Τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να παραθέτουν εξηγήσεις όσον αφορά τις
μεταβολές των εποπτικών δεικτών μέτρησης που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα λόγω της εφαρμογής των μεταβατικών
ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, όταν οι μεταβολές αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας.
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Ποσοτικό υπόδειγμα
α
T
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16
17

β
Τ-1

γ
Τ-2

δ
Τ-3

Διαθέσιμο κεφάλαιο (ποσά)
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1)
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) εάν δεν είχαν
εφαρμοστεί οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι
μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών
Συνολικό κεφάλαιο
Συνολικό κεφάλαιο εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μεταβατικές
ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών
Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (ποσά)
Σύνολο σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού
Σύνολο σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μεταβατικές ρυθμίσεις
του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
Δείκτες κεφαλαίου
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ως ποσοστό επί του
ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο)
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ως ποσοστό επί του
ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο) εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι
μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ως ποσοστό επί του ποσού
ανοίγματος σε κίνδυνο)
Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ως ποσοστό επί του ποσού
ανοίγματος σε κίνδυνο) εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μεταβατικές
ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών
Συνολικό κεφάλαιο (ως ποσοστό επί του ποσού ανοίγματος σε
κίνδυνο)
Συνολικό κεφάλαιο (ως ποσοστό επί του ποσού ανοίγματος σε
κίνδυνο) εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μεταβατικές ρυθμίσεις του
ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
Δείκτης μόχλευσης
Μέτρο συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Δείκτης μόχλευσης
Δείκτης μόχλευσης εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μεταβατικές
ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών
Οδηγίες

Αριθμός
γραμμής

Επεξήγηση
Το ποσό του κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το ποσό το οποίο δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το εκτελεστικό

1

2

τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων
δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)

2

(γραμμή 29 του «υποδείγματος

Το ποσό του κεφαλαίου CET1 όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμοζόταν το ποσό των μεταβατικών ρυθμίσεων του
ΔΠΧΑ 9 ή των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9

Αριθμός
γραμμής

Επεξήγηση

3

Το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το ποσό το οποίο δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το
εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων2 (γραμμή 45 του
«υποδείγματος δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)

4

Το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμοζόταν το ποσό των μεταβατικών
ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 ή των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 473α
του ΚΚΑ.

5

Το ποσό του συνολικού κεφαλαίου σύμφωνα με το ποσό το οποίο δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το
εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων2 (γραμμή 59 του
«υποδείγματος δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)

6

Το ποσό του συνολικού κεφαλαίου όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμοζόταν το ποσό των μεταβατικών ρυθμίσεων
του ΔΠΧΑ 9 ή των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ

7

Το ποσό των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το ποσό το οποίο
δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης
ιδίων κεφαλαίων2 (γραμμή 60 του «υποδείγματος δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)

8

Το ποσό των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν
εφαρμοζόταν το ποσό των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 ή των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ
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Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με την τιμή την οποία δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το εκτελεστικό
τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων2 (γραμμή 61 του «υποδείγματος
δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)
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Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμόζονταν οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή των
ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ

3

Ο δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σύμφωνα με την τιμή την οποία δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το
εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων 2 (γραμμή 62 του
«υποδείγματος δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)
Ο δείκτης κεφαλαίου κατηγορίας 1 όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμόζονταν οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9
ή των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ

3

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου σύμφωνα με την τιμή την οποία δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το
εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων 2 (γραμμή 63 του
«υποδείγματος δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων»)
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου όπως θα διαμορφωνόταν εάν δεν εφαρμόζονταν οι μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9 ή
των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ
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Το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με το ποσό το οποίο δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που
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ακολουθούν το εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο όσον αφορά τη γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης (γραμμή 21 του πίνακα
«LRCom: Κοινή γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης»)

2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της
31.12.2013, σ. 60).
3

Κατά τη δημοσιοποίηση του εν λόγω δείκτη, τα ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβατικές ρυθμίσεις
για το ΔΠΧΑ 9 ή τις ανάλογες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που έχουν επίπτωση τόσο στον αριθμητή όσο και στον
παρονομαστή.

4

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/200 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 16.2.2016, σ. 5).
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9

Αριθμός
γραμμής

Επεξήγηση
Ο δείκτης μόχλευσης σύμφωνα με την τιμή που δημοσιοποιούν τα ιδρύματα που ακολουθούν το εκτελεστικό τεχνικό
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πρότυπο όσον αφορά τη γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης (γραμμή 22 του πίνακα «LRCom: Κοινή γνωστοποίηση του
δείκτη μόχλευσης»)
Ο δείκτης μόχλευσης όπως θα υπολογιζόταν εάν δεν εφαρμοζόταν το ποσό των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 ή
των ανάλογων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 473α του ΚΚΑ

3

Περίοδοι αναφοράς
Οι περίοδοι αναφοράς T, T-1, T-2, T-3 και T-4 ορίζονται ως τριμηνιαίες περίοδοι. Τα ιδρύματα θα πρέπει να δημοσιοποιούν
τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στις περιόδους αναφοράς.
Τα ιδρύματα που δημοσιοποιούν το παρόν υπόδειγμα ανά τρίμηνο θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία για τις περιόδους T,
T-1, T-2, T-3 και T-4͘ τα ιδρύματα που δημοσιοποιούν το παρόν υπόδειγμα ανά εξάμηνο θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία
για τις περιόδους T, T-2 και T-4·και τα ιδρύματα που δημοσιοποιούν το παρόν υπόδειγμα σε ετήσια βάση θα πρέπει να
παρέχουν στοιχεία για τις περιόδους T και T-4.
Δεν απαιτείται η δημοσιοποίηση στοιχείων για προγενέστερες περιόδους όταν δημοσιοποιούνται στοιχεία για πρώτη φορά.
Πληροφορίες για τις προγενέστερες περιόδους απαιτούνται μόνον όταν οι προγενέστερες περίοδοι έπονται της
ημερομηνίας έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή έπειτα.
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