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Στοιχεία Πιστωτικού Ιδρύματος   Παγκρήτια Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία 
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Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 
Π.Ε.», ο οποίος έλαβε χώρα δυνάμει (i) της από 28.06.2020 απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 
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και (iii) της με αριθμό 4909/24.07.2020 (ΑΔΑ 61Μ4469ΗΛΞ – Θ4Θ) Απόφασης 
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 
Το πλαίσιο ίδρυσης λειτουργίας και δραστηριότητας της Τράπεζας ορίζεται 
από τις διατάξεις : α) του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει β) του Νόμου 
4261/05-05-2014) γ) του καταστατικού της Τράπεζας. 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου     

Εκτελεστικά μέλη     

Διευθύνων Σύμβουλος   Αντώνιος Βαρθολομαίος 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος   Γεώργιος Κουρλετάκης 
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Πρόεδρος   Δημήτριος Δημόπουλος 
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Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. : 

1. Δημήτριος Γ. Δημόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Αντώνιος Μ. Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Γεώργιος Π. Κουρλετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα μας δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του τριμήνου της Τράπεζας για την περίοδο 1/1/2021–30/06/2021 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα με το ΔΛΠ 34 και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση, τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα της 

Τράπεζας. 

  

Ηράκλειο,  22 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

 

 

Δημήτριος Γ. Δημόπουλος Αντώνιος Μ. Βαρθολομαίος Γεώργιος Π. Κουρλετάκης 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς το Δ.Σ. της  «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «Παγκρήτιας 

Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία» της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται 

στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 

Εύρος επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η 

επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 

θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα 

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2.2 και 5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα 

στα εξής γεγονότα και καταστάσεις: α) το  περιορισμένο κεφαλαιακό πλεόνασμα της Τράπεζας στο δείκτη 

Total Capital Ratio κατά την 30.06.2021 (δείκτης Total Capital Ratio) β) η λειτουργική της κερδοφορία δεν 
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παρέχει επαρκές περιθώριο για την απορρόφηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που ενδεχομένως 

αυξηθούν συνέπεια της πανδημικής κρίσης του κορωναϊού (COVID-19) καθώς και των ενεργειών της 

Διοίκησης για την εμπροσθοβαρή μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPΕs) και γ) η 

σκοπούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που ενδεχομένως είναι αναγκαία για τη 

διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας συνιστά μελλοντικό γεγονός που δεν ελέγχεται αποκλειστικά από 

την Τράπεζα. Τα παραπάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που 

μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία αναφορικά με την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις διατάξεις των άρθρων 2 

και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.241/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Ηράκλειο,  22.12.2021 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101 

  



 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.06.2021 | - 7- | 

 

Γ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021 

 

 

*Οι αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2019 και 2020 αφορά αλλαγή λογιστικής πολιτικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σημ.2.1 
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*Οι αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2019 και 2020 αφορά αλλαγή λογιστικής πολιτικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σημ.2.1 
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Δ. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα 

 

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής Τράπεζα) ιδρύθηκε το 1993 με τις διατάξεις του 

Ν.1667/1986 και έλαβε άδεια λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με την 2306/19-5-1994 Πράξη 

του Διοικητή της ΤτΕ.  

Προέρχεται από τον μετασχηματισμό δια μετατροπής του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.», ο οποίος έλαβε χώρα δυνάμει (i) της από 28.06.2020 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 24.07.2020 με Κ.Α.Κ. 

2181040  (ii) της με αριθμό 17092/03-07-2020 πράξης μετασχηματισμού συνεταιρισμού περιορισμένης 

ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Στυλιανής Καλογεράκη- Αρχοντάκη, που 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 24.07.2020 με Κ.Α.Κ. 2181075 και (iii) της με αριθμό 4909/24.07.2020 (ΑΔΑ 

61Μ4469ΗΛΞ – Θ4Θ) Απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Έχει ως στόχο τη δημιουργία εταιρικής αξίας και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των μετόχων και 

συναλλασσόμενων της. Η τράπεζα απαριθμεί περισσότερους από 85.000 μετόχους. Διατηρεί εκτεταμένο 

δίκτυο εξυπηρέτησης των πελατών της, 39 καταστήματα και θυρίδες στην Κρήτη και 48 πανελλαδικά, 

διατηρώντας παρουσία στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στη Μήλο και στη Ρόδο, ενώ το δίκτυο 

συμπληρώνεται και από 14 πρόσθετα ανεξάρτητα σημεία εξυπηρέτησης (ΑΤΜ). Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει 

έντονο τοπικό χαρακτήρα, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην Κρήτη και ειδικά στο νομό 

Ηρακλείου, αλλά αποσκοπεί στη στρατηγική ανάπτυξη καταστημάτων πανελλαδικά. 

Επιπλέον, η Τράπεζα με τη δραστηριότητά της στηρίζει τους επαγγελματίες για την ανάπτυξη και εξυγίανση 

των επιχειρήσεών τους, καθώς και νέους επιχειρηματίες στο ξεκίνημα τους. Η συμμετοχή της σε κοινές 

αναπτυξιακές προσπάθειες, με στόχο την αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων, η συμμετοχή 

της σε κοινές εταιρίες που προσβλέπουν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και 

η δημιουργία ενός οργανωτικού πλαισίου δωρεάν συμβουλευτικής, πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

υποστήριξης προς τους πελάτες της, διαφοροποιούν την Παγκρήτια από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα και 

δικαιώνουν το ρόλο και την ύπαρξή της ως μια επιτυχημένη επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας. 
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Σημαντικά γεγονότα περιόδου 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Kastor 

Η Τράπεζα στο πλαίσιο του λειτουργικού επανασχεδιασμού και του επιχειρηματικού προγραμματισμού που 

έχει καταρτίσει η Διοίκηση, έχει θέσει ως στρατηγική επιλογή την αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού 

της χαρτοφυλακίου επικεντρώνοντας τις ενέργειές της σε επιχειρηματικές δράσεις που αφορούν τη 

διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Με γνώμονα την αποτελεσματική κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων, την επικέντρωση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα αποφέρουν ποσοτικά ή/και 

ποιοτικά πλεονεκτήματα στην Τράπεζα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, η Τράπεζα 

προχώρησε στην κατάρτιση του Project Κastor, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η ανάθεση διαχείρισης ενός 

χαρτοφυλακίου ονομαστικής αξίας 670 εκατ. Ευρώ περίπου. Στο πλαίσιο των παραπάνω, και κατόπιν της 

διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία πραγματοποίησε η Τράπεζα με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα 

(10) εταιρειών διαχείρισης, ανακοινώθηκε στις 10 Μαρτίου 2021 η επιλογή της εταιρείας Quant, ως 

προτιμητέος διαχειριστής. Η Quant, μέλος του Ομίλου Qualco, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία 

διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια περισσότερα 

των 12 δις ευρώ, ενώ είναι η πρώτη εταιρεία που απέκτησε διεθνή πιστοποίηση Εταιρείας Διαχείρισης 

(Servicer) από τον οίκο Fitch, με Rating 2-, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας Fitch 

Ratings. 
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Ανανέωση Παγκρητίου Ομολόγου 

Επίσης, κατά την υπ’ αριθμό 26/27.10.2020 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την 

εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόωρη εξόφληση του 7ετούς  Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης 

Εξασφάλισης, εκδόσεως 21.12.2015 και ύψους 23,5 εκ. ευρώ, αμέσως μετά την παρέλευση της πρώτης 

5ετίας από την έκδοση του, ήτοι μετά από την 21.12.2020 και ταυτοχρόνως, με σκοπό την ενίσχυση των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων την έκδοση ενός νέου, αντίστοιχου Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης 

Εξασφάλισης, με διάρκεια επίσης έως επτά (7) έτη, ύψους έως 30 εκ. ευρώ και επιτοκίου έως 6,5%.  

Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με γνώμονα τη μείωση του κόστους διατήρησης του συγκεκριμένου μέσου 

καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς το ποσοστό 

συμμετοχής της νέας έκδοσης στα εποπτικά κεφάλαια της κατηγορίας 2 (Tier2) θα ανέρχεται, αρχικά και για 

τα δυο πρώτα χρόνια, στο 100% του ύψους της. Επισημαίνεται ότι μετά τις 21.12.2020, η συμμετοχή του 

υφιστάμενου ομολόγου στα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας έχει ήδη μειωθεί σε ποσοστό 40% του 

ύψους της αξίας του. 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΠΑΘ. 

377/2/17.12.2020), η Τράπεζα κατόπιν της υπ’ αριθ. 8/31.03.2021 απόφασης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, προχώρησε στις 31.03.2021 στην έκδοση νέου 7ετούς Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης 

Εξασφάλισης (Tier 2) με επιτόκιο 6%, προβαίνοντας ταυτόχρονα στην πρόωρη εξόφληση του παλαιού 

ομολόγου. Η επιτυχημένη κάλυψη του νέου Ομολογιακού δανείου, συνέβαλε θετικά τόσο στα 

αποτελέσματα της Τράπεζας όσο και στην περεταίρω ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 

1,12%. 

 

Αύξηση ορίου δανεισμού στις πράξεις TLTROs - III 

Με απόφαση της ΤτΕ στις 11 Μαρτίου 2021 και σύμφωνα με το πλαίσιο διενέργειας της τρίτης σειράς των 

στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (TLTROs-III), όπως 

αναθεωρήθηκε βάσει των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ στις 10 Δεκεμβρίου 2020, το όριο 

δανεισμού της Τράπεζας στις πράξεις TLTROs-ΙΙΙ αυξήθηκε στο ποσό των € 794 εκατ. 

 

Στήριξη του αγροτικού τομέα και της βιοοικονομίας 

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Παγκρήτια Τράπεζα ανέπτυξε 

χρηματοδοτικά προϊόντα με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, κίνηση η οποία εντάσσεται στη προσπάθεια για μια πιο «πράσινη» 

οικονομία. Τα δάνεια μπορούν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της ΕΤΕπ, χωρίς να απαιτείται 

ίδια συμμετοχή, ενώ παρέχονται με προνομιακό επιτόκιο, απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128/75. 
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Ίδρυση θυγατρικής «Παγκρήτια Factors» 

Την 12/04/2021 συστάθηκε η 100% θυγατρική της Τράπεζας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό την πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring). Η πρώτη ενσωμάτωση της θυγατρικής στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση 

του μελλοντικού Ομίλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2022 

καθώς τα μεγέθη της θυγατρικής δεν είναι σημαντικά. Η διαδικασία αδειοδότησης της από την Τράπεζα της 

Ελλάδος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. 

 

2. Βάση σύνταξης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση 

με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού και 

υποχρεώσεων αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία είτε μέσω αποτελεσμάτων είτε 

μέσω λοιπών συνολικών εσόδων καθώς και τα επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

 

Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.  

 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής –  ΔΠΧΑ 9 

Στη λογιστική πολιτική της Τράπεζας αναφορικά με την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων στο αποσβεσμένο κόστος (δάνεια stage 3), έως την 31.12.2020, λαμβάνονταν υπόψη και οι 

διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4261/2014  ως πρόσθετη διασφάλιση για την αναγνώριση τόκων στα  

απομειωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (credit-impaired financial assets). Η λογιστική 

πολιτική αυτή κρίθηκε εύλογη από την Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση τόκων έσοδα σε 

απομειωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (credit-impaired financial assets) θα επέφερε 

αντίστοιχη αύξηση των προβλέψεων απομείωσης αυτών των χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

Βάσει της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής, από 01.01.2021 η Τράπεζα αναγνωρίζει τόκους έσοδα επί των 

απομειωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζοντας το πραγματικό επιτόκιο 

(effective interest) στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείο (amortised 

cost) σύμφωνα με την παρ. 5.4.1 του ΔΠΧΑ 9 χωρίς να τίθενται άλλοι περιορισμοί.  

Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση της Διοίκησης έχει αντιμετωπισθεί ως Μεταβολή 

Λογιστικής Πολιτικής σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής εφαρμόσθηκε 
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αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για 

κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. 

Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις περιπτώσεις Μεταβολής Λογιστικών Πολιτικών έχουν 

εφαρμοστούν ανάλογα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μεταβολές που επήλθαν από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

την 31.12.2020 συνοπτικά:  

 

 

 

 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής – ΔΛΠ 19 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε 

τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της 

οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε 

περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που 

ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το 

«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  

Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο 
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κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος καθορισμένων παροχών με 

αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω 

επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το 

παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική 

τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό.  

Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής έχει αντιμετωπισθεί 

ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης έγινε σύμφωνα με τις παρ. 19-22 

του ΔΛΠ 8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής εφαρμόσθηκε αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του 

υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις 

παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που 

παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί 

γνωστοποιήσεων στις περιπτώσεις Μεταβολής Λογιστικών Πολιτικών έχουν εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς 

εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση.  

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μεταβολές που επήλθαν από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

την 31.12.2020 και 01.01.2020 συνοπτικά:  

 

 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν 

τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα 

ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες 

και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 
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2.2 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) 

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δράσης η οποία κρίθηκε κατάλληλη από τη Διοίκηση της Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι 

υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και σχετίζονται κυρίως με την κεφαλαιακή επάρκεια 

της Τράπεζας, αλλά και τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στο τραπεζικό σύστημα και 

την οικονομία και εν γένει.  

Η συντελεσθείσα επιβράδυνση της οικονομίας αναμένεται να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο (SICR), γεγονός 

που ενδεχομένως οδηγήσει και στην αύξηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) της Τράπεζας. Η 

αύξηση των μελλοντικών ροών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), σε συνδυασμό με το έλλειμμα του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το περιορισμένο εύρος της λειτουργικής κερδοφορίας, συνιστούν 

παράγοντες αβεβαιότητας αναφορικά με τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 

δραστηριότητά της.  

Ωστόσο, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι η παραπάνω αρχή εξακολουθεί να είναι ισχυρή αξιολογώντας 

τα ακόλουθα: 

 Τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας από τη χρήση των 

κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience 

Facility, RRF), που αναμένεται να οδηγήσουν σε θετικό και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης την οικονομία 

στα επόμενα έτη, 

 Την προοπτική αντιμετώπισης της πανδημίας μέσω του εθνικού προγράμματος εμβολισμού που 

εξελίσσεται ικανοποιητικά, 

 Την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τόκους σε συνέχεια της πιστωτικής επέκτασης που 

πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα στη χρήση 2020 μέσω των προγραμμάτων Εγγυοδοσίας και 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), 

 Την περεταίρω ενίσχυση των εσόδων στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης 

αναχρηματοδότησης (TLTROs III), 

 Το βελτιωμένο επίπεδο ρευστότητας, 

 Την κάλυψη του ελαχίστου απαιτούμενου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 

 Τη σκοπούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 100 εκατ.€ περί το τέλος του 

2021 ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης χρήσης, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της 

Τράπεζας, 

 Την πρόωρη εξόφληση του 7ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης, 

εκδόσεως 21.12.2015 και ύψους 23,5 εκ. ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση νέου αντίστοιχου ομολόγου 

23,5 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 6%,  που προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια κατηγορίας 2 (Tier II), 

στις 31.03.2021, με γνώμονα την ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και την περεταίρω 

αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης. 
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Η Διοίκηση της Τράπεζας εξέτασε τα ακόλουθα θέματα που κρίνονται σημαντικά κατά την αξιολόγηση της 

παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον: Ο μαζικός εμβολιασμός σε παγκόσμιο επίπεδο και η σταδιακή άρση των 

περιορισμών από τον Μάρτιο του 2021, οδηγούν σε ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές για το 2021. Όσον 

αφορά την ελληνική οικονομία σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος για τη Νομισματική 

Πολιτική 2020-2021, τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επέδρασαν 

θετικά και περιόρισαν τις επιπτώσεις της πανδημίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2021. Η σταδιακή διεύρυνση 

του εμβολιαστικού προγράμματος σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες και η επιτάχυνσή του από το Μάιο του 

2021 και έπειτα έχουν δημιουργήσει θετικές προσδοκίες στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις για την 

πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση. Η 

ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU) δημιουργεί προοπτικές 

αύξησης των επενδύσεων και επιτάχυνσης της ανάκαμψης. 

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, θετική είναι η επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και των 

παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κυρίως μέσω των Μακροπρόθεσμων Πράξεων 

Αναχρηματοδότησης (Targeted Longer Term Refinancing Operations – TLTRO). Παράλληλα, τα μέτρα 

χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις της Πολιτείας για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ιδιαιτέρως με την παροχή κρατικών εγγυήσεων, 

συνέβαλαν στην επέκταση της τραπεζικής πίστης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Τέλος η 

πιστωτική επέκταση, οι εθνικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος και την 

ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η αποταμίευση των νοικοκυριών εξαιτίας των 

περιοριστικών μέτρων, αλλά και για λόγους πρόνοιας, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη αύξηση των καταθέσεων 

του ιδιωτικού τομέα. 

 
Κεφαλαιακή επάρκεια Τράπεζας: Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 Capital 

Ratio) διαμορφώθηκε την 30.06.2021 στο 7,636%, ο Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER I) στο 8,745% 

και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) στο 11,088%.   

Η ΤτΕ λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-

19, με την απόφαση ΕΠΑΘ 353/10.04.2020 έχει ορίσει τον ελάχιστο δείκτη συνολικού κεφαλαίου (ΕΔΕΑ)  σε 

10,09% από τις 13.04.2020. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης 

αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 2,5% σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν.4261/2014, και στο 

πλαίσιο αυτό η τήρηση του αποθέματος, θα αξιολογείται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επιπλέον 

συστήνεται η Τράπεζα να ικανοποιεί ένα επιπλέον περιθώριο κεφαλαίων κεφαλαιακής κατεύθυνσης +1,5% 

(Pillar 2 Capital Guidance).  
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Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται 

πλεόνασμα 0,883% στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου ή περίπου 12 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

Η ικανοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας εξαρτάται άμεσα από την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να επιτρέψει προσωρινά τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κάτω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφάλειας διατήρησης κεφαλαίου κοινών 

μετοχών της Κατηγορίας 1 (Capital conservation buffer - CCoB), γεγονός το οποίο ωστόσο δεν ελέγχεται από 

την Τράπεζα.  

 

Ο αναλυτικός υπολογισμός των δεικτών παρατίθεται παρακάτω: 

 

 

Ρευστότητα:  Η Τράπεζα τηρεί τις απαιτήσεις ρευστότητας και καθαρής σταθερής χρηματοδότησης που 

προβλέπονται από τα αρ. 412 και 413 του Κανονισμού ΕΕ 275/2003 και επιμετρούνται με το δείκτη LCR 

(Liquidity Coverage Requirement) και NSFR (Net Stable Funding Requirement) αντίστοιχα. Στις 30.06.2021, οι 

δείκτες LCR και NSFR ανήλθαν σε ποσοστό 144,57% και 112,44% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε 

δυσμενής μεταβολή λόγω της πανδημίας. 
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Η Τράπεζα συνεχίζει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στον E.L.A. και έχει διαθέσιμα στοιχεία Ενεργητικού 

που μπορούν να ενεχυριαστούν για την άντληση ρευστότητας σε περίπτωση ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα με αποφάσεις εντός του 2020 κατέστησε αποδεκτούς τους τίτλους εκδόσεως του 

Ελληνικού Δημοσίου ως εξασφαλίσεις για πράξεις άντλησης ρευστότητας. 

Η Τράπεζα έχει κάνει χρήση του προγράμματος ΤLTRO III της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει 

εξασφαλίσει μακροχρόνια ρευστότητα (30.06.2021: 744 εκατ.€) με αρνητικά επιτόκια.  

 

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας, προβλέπεται: 

 Η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, με στόχο τη μείωση των NPEs στα επόμενα έτη, μέσω 

τιτλοποίησεων και μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης σε συνεργασία με εξειδικευμένους 

διαχειριστές (servisers). Ήδη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 η Τράπεζα υπέγραψε 

συμφωνία διαχείρισης μέρους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με την εταιρεία Quant Master 

Service. 

 Η βελτιστοποίηση της απόδοσης συγκεκριμένων στοιχείων του ισολογισμού της, μέσα από την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων. 

 Η βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. 

 Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 

αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 2 ιδίων κεφαλαίων (Tier 2) 

και τυχόν έκδοσης νέων μέσων. 

 Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και η εκμετάλλευση του σκέλους των δανείων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Η στήριξη μέσω χρηματοδοτήσεων προς την ευρύτερη οικονομία, με σκοπό την απορρόφηση των 

κραδασμών από τις επιπτώσεις του Covid-19, κάνοντας χρήση των νομισματικών και εποπτικών 

διευκολύνσεων της ΕΚΤ και των αντίστοιχων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

 Η αξιοποίηση του μοντέλου εκτίμησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στο πλαίσιο διαχείρισης 

των NPEs.  

 Η διατήρηση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων, τηρώντας 

ένα σταθερό δείκτη σχέσης δανείων προς καταθέσεις. 

 Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας μέσω των καταθέσεων, αλλά και πιστωτικών γραμμών μέσω 

συνεργασιών με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

 Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών, με παράλληλη διατήρηση της ευελιξίας και της συνεχούς  

αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας μέσα από την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και υποδομών της. 
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 Η βελτίωση του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας, μέσω της κεντροποίησης και της επικαιροποίησης 

των  διαδικασιών διενέργειας των προμηθειών, αλλά και της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

επιτροπής δαπανών. 

 Την επέκταση των δραστηριοτήτων παρέχοντας υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment 

Banking), Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury), επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων (Investment & 

Bancassurance Products), Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Πρακτορείας Επιχειρηματικών 

Απαιτήσεων (Factoring), και Συναλλακτικής Τραπεζικής (Transaction Banking). 

 Την περαιτέρω ανάπτυξη μέσα από στρατηγικές συνεργασίες όπως η σκοπούμενη συγχώνευση με την 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. 

 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός του Α’ εξαμήνου του επόμενου έτους, της τάξεως περίπου 

των € 100 εκατ., για τη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την υποστήριξη της μείωσης του 

αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). 

 

2.3 Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ 

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει όλα τα νέα Πρότυπα και τις Διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2021. Στην παράγραφο 2.3.1 παρουσιάζονται 

τα Πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. Στην παράγραφο 2.3.2 παρουσιάζονται 

τα Πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι Διερμηνείες, τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.. 

 

2.3.1 Αρχές, νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων, τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της 

καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 

αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 
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ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της Τράπεζας. 

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 

έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που 

εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 

αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 

αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει 

τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία 

αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που 

θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Τράπεζας. 

 

 

2.3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων, τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή 

διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των 

Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή 

του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να 

τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
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- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να 

αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 

παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα 

προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα 

σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 

συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 

«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 

«Μισθώσεις». 

Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να 

συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις 

πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Η Τράπεζα θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 
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ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι 

οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 

τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 

απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 

καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 

2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την 

πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 

από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει 

το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για 

αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι 

η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με 

την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 

υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για 

την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο 

ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 

τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 
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επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 

αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 

διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ 

και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή 

λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του 

παρελθόντος. Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις 

και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 

προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 

προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις 

οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου 

φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν 

αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η Τράπεζα δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση τις 

λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις Οικονομικές 
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Καταστάσεις της Τράπεζας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και Διερμηνειών, όταν αυτά 

καταστούν εφαρμόσιμα. 

2.4 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται αυτοί που εξετάζονται 

εσωτερικά από την Διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγησης τομεακών αποδόσεων και κινδύνων 

και κατανομής των διαθέσιμων πόρων. Στην παρούσα φάση η Διοίκηση παρακολουθεί τους κινδύνους και 

αποδόσεις από τραπεζικές εργασίες και από χρηματοοικονομικά προϊόντα συγκεντρωτικά. Συνεπώς δεν έχει 

προβεί σε διαχωρισμό επιχειρηματικών τομέων καθώς αντιμετωπίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

ενιαία. 

3. Σημαντικές λογιστικές αρχές, εκτιμήσεις και υποκειμενικές κρίσεις 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) προϋποθέτει τη διενέργεια υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών από 

τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, όσο και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν στις ενοποιημένες και 

ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών. Η Διοίκηση της Τράπεζας πιστεύει ότι οι υποκειμενικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν 

διενεργηθεί για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες λαμβάνοντας 

υπόψη τα γεγονότα που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. 

Πολλές από τις λογιστικές αρχές που υιοθετεί η Τράπεζα, από τη φύση τους, απαιτούν την χρήση 

εκτιμήσεων, σε παραδοχές αποτιμήσεων και σε άλλες υποκειμενικές αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα 

έχει αξιολογήσει ορισμένες λογιστικές αρχές ως σημαντικές για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, εξαιτίας αφενός των υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών που ενέχουν, και 

αφετέρου λόγω της ευαισθησίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε αυτές. 

 

Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 

Η πανδημία του κορωνοιού (COVID-19) επηρέασε σημαντικά τις παραδοχές που χρησιμοποιεί η Τράπεζα 

αυξάνοντας την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων της Διοίκησης ή/και δημιουργώντας παράλληλα νέες 

επιπρόσθετες κρίσεις και λογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας αλλά 

και την επίδραση που δύναται να έχει η αβεβαιότητα αυτή στα μελλοντικά αποτελέσματα της Τράπεζας. 

3.1 Επιμέτρηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Η επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει υψηλού βαθμού 

κρίση. Οι απαιτούμενες εκτιμήσεις βασίζονται σε πλήθος παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν τόσο 

σε αλλαγές στη χρονική στιγμή της αναγνώρισης των ζημιών όσο και στο ποσό της αναγνωρισθείσας 
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απομείωσης. Ο υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών βασίζεται σε σύνθετα μοντέλα, τα 

οποία εξαρτώνται από μία σειρά υποθέσεων, σχετικά με την επιλογή των μεταβλητών των μοντέλων, αλλά 

και των αλληλεξαρτήσεων που αυτές δημιουργούν.  

 

Η Διοίκηση προβαίνει σε σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα στοιχεία των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών: 

 

Καθορισμός σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου (Significant Increase in Credit Risk): Δεδομένου 

ότι το ΔΠΧΑ 9 δεν παραθέτει ορισμό του τι συνιστά σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου (SICR), η 

αξιολόγηση της απόκλισης από την αρχική αναγνώριση βασίζεται σε επαρκώς τεκμηριωμένες ποιοτικές και 

ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά με τις μελλοντικές συνθήκες, που ωστόσο εμπεριέχουν σημαντική κρίση 

από τη Διοίκηση. 

 

Ανάπτυξη μοντέλων αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας: Για το σκοπό της επιμέτρησης των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών ενσωματώνει στο εφαρμοζόμενο μοντέλο παραμέτρους κινδύνου βάσει των πιο 

πρόσφατων δεδομένων. Οι υπολογισμοί της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας βασίζονται σε μία σειρά 

παραμέτρων, όπως το επίπεδο της έκθεσης κατά την αθέτηση (EAD), τη πιθανότητα αθέτησης (PD), την 

εκτιμώμενη ζημία κατά την αθέτηση (LGD), τον ρυθμό εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

(CR) κτλ, οι οποίοι ενσωματώνουν την άποψη και τις παραδοχές της Διοίκησης για μελλοντικές συνθήκες με 

την χρήση 3 διαφορετικών σεναρίων (δυσμενές, βασικό, αισιόδοξο) προσομοιάζοντας τις συνθήκες αγοράς.  

Για την ανάπτυξη των υποδειγμάτων, η Τράπεζα εκτιμά την συσχέτιση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου 

με μακροοικονομικές παραμέτρους όπως το ΑΕΠ, η ανεργία και η εξέλιξη των τιμών των ακινήτων. 

Η Τράπεζα, κατατάσσει τα ανοίγματά της βάσει των κοινών τους χαρακτηριστικών αναφορικά με το 

πιστωτικό κίνδυνο τόσο για την εκτίμησης της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου όσο και για την 

επιμέτρηση της πρόβλεψης απομείωσης των δανείων σε συλλογική βάση. Οι διαφορετικές κατηγορίες 

αποσκοπούν στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων στην πιθανότητα αθέτησης (PD’s) καθώς και στα ποσοστά 

ανάκτησης σε περίπτωση αθέτησης. Η περιγραφείσα ομαδοποίηση επανεξετάζεται σε τακτή βάση 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια των χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των 

επιμέρους κατηγοριών.   

 

 

 

Σημαντικές εκτιμήσεις αναφορικά με τα μέτρα διευκόλυνσης στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 και τις 

κρατικές εγγυήσεις: 

Η Τράπεζα εφάρμοσε τον ακόλουθο λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τα μέτρα διευκόλυνσης που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας και τις κρατικές εγγυήσεις : 
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 Τα μέτρα διευκόλυνσης αντιμετωπίστηκαν ως τροποποίηση των όρων των υφιστάμενων συμβάσεων 

χωρίς να οδηγήσουν στη διακοπή αναγνώρισης των αρχικών δανείων. 

 Τα μέτρα διευκόλυνσης δεν θεωρήθηκαν αυτομάτως ως μέτρα ανοχής (forbearances) ή ότι οδηγούν 

σε αθέτηση (default). 

 Δεν μεταβλήθηκε η εκτίμηση του ρυθμού αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης των δανείων 

(cure rate) για πελάτες που έχει δοθεί λύση ρύθμισης στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης, για 

όση περίοδο είναι σε ισχύ τα μέτρα διευκόλυνσης. 

 Οι κρατικές εγγυήσεις θεωρήθηκαν αναπόσπαστο μέρος των δανειακών συμβάσεων και λήφθηκαν 

υπόψη κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου των δανείων. 

3.2 Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενου φόρου 

Η αναβαλλόμενη φορολογία ρυθμίζεται από το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος». Οι αναβαλλόμενοι φόροι 

υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method), για όλες τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από τη φορολογική βάση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και από την αντίστοιχη 

λογιστική αξία τους. Οι ουσιώδεις προσωρινές διαφορές αφορούν κυρίως τις προβλέψεις έναντι πιστωτικού 

κινδύνου, τη ζημία από την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής Ο.Ε.Δ. (+PSI) και την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση από την χρεωστική διαφορά της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 από τη 

διαγραφή δανείων.  

Με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας, ο αναβαλλόμενος φόρος διαφαίνεται ολικά ανακτήσιμος, 

ωστόσο, οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τη μελλοντική εξέλιξη των φορολογικών αποτελεσμάτων της 

Τράπεζας ενσωματώνουν πολλαπλές παραδοχές και υποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες δεν ελέγχονται 

από την ίδια την Τράπεζα (οικονομικό περιβάλλον, παροχή ρευστότητας, αναλήψεις καταθετών κ.λπ.).  

Σύμφωνα με το άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013, η Τράπεζα δύναται να μετατρέψει τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις (Α.Φ.Α. ή D.T.A.) επί συγκεκριμένων προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και 

εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (D.T.C.). Η Τράπεζα με απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης το Μάρτιο του 2016, έχει υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του Ν. 

4172/2013, όπως ισχύει.  

Στις 4 Απριλίου 2017 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4465/2017, με τον οποίο εισάγονται τροποποιήσεις στα άρθρα 27 

και 27Α του Ν. 4172/2013. Ειδικότερα, στο άρθρο 27 προβλέπεται 20ετής περίοδος απόσβεσης (μεταφοράς) 

των ζημιών από διαγραφή δανείων, ενώ στο άρθρο 27Α προβλέπεται ότι πέραν της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που αφορά στο ποσό των σωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών 

λόγω πιστωτικού κινδύνου και στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) υπόλοιπο της χρεωστικής διαφοράς του 

PSI, μπορεί και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αφορά λογιστικές διαγραφές και οριστικές 

ζημίες λόγω οριστικής διαγραφής ή μεταβίβασης δανείων, υπό προϋποθέσεις, να μετατρέπεται σε οριστική 

και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου. Οι προσθήκες στην παράγραφο 2 του άρθρου 27Α δεν 

οδηγούν σε αύξηση των μετατρεπόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, καθώς προβλέπεται 
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ρητά ο περιορισμός στο ποσό του φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από σωρευμένες 

προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογιστεί ως 30 Ιουνίου 2015. 

Από το ποσό αυτό αφαιρούνται: 

α) Τυχόν ποσό οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης, το οποίο προέκυψε σε περίπτωση λογιστικής 

ζημίας χρήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 27Α, β) το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν 

μεταγενέστερες ειδικές φορολογικές προβλέψεις, οι οποίες αφορούν στις ανωτέρω σωρευμένες προβλέψεις 

και γ) το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες αποσβέσεις της χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης 

α' της παραγράφου 3 του άρθρου 27. 

Ο συντελεστής φορολογίας για τον υπολογισμό της Α.Φ.Α. του άρθρου 27Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

φορολογικό συντελεστή που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015. 

Για την Τράπεζα, το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να μετατραπεί σε οριστική 

απαίτηση, ανέρχεται σε περίπου 41,0 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον αναλογούντα φόρο, 29%, επί των 

προσωρινών διαφορών των σωρευμένων προβλέψεων έναντι πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες είχαν λογισθεί 

έως τις 30 Ιουνίου 2015. 

Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (D.T.A.), καθώς και η ενδεχόμενη μετατροπή τους 

σε απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (D.T.C.), μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από: α) τη 

μελλοντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και β) τη δυσμενή μεταβολή του νομικού και 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει το χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά 

κεφάλαια. 

3.3 Προσδιορισμός εύλογης αξίας ακινήτων 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται περιοδικά στην εύλογη αξία, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται 

από τις αγοραίες τιμές ή αναπροσαρμόζεται, αν κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως της φύσης, της τοποθεσίας 

και της κατάστασης του ακινήτου. 

4. Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 

Το περίγραμμα ενός αποτελεσματικού Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΔΧ), το οποίο είναι εφαρμόσιμο, 

μετρήσιμο και αναπτυσσόμενο, είναι βασικό και θεμελιώδες στοιχείο για την οργάνωση και την υλοποίηση 

της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας.  

Το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει μια συνολική προσέγγιση πολιτικών, διαδικασιών, ελέγχων  

και συστημάτων, μέσω των οποίων ταυτοποιείται, καθορίζεται και παρακολουθείται η διάθεση για ανάληψη 

κινδύνων. Εναρμονίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και το 

πενταετές επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας. 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το Πλαίσιο 

Διαχείρισης Κινδύνων, τα ανώτατα όρια διάθεσης ανάληψης κινδύνων, καθώς και τα σημεία έγκαιρης 

προειδοποίησης. Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων αναθεωρείται σε ετήσια βάση διασφαλίζοντας την 

υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής μέσα στο επιθυμητό πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων.  
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Η Έκθεση της Τράπεζας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων 

αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 4 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2020. 

5. Κεφαλαιακή επάρκεια 

Η Τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο να μην έχει επαρκή κεφάλαια, ώστε να πληροί τις ελάχιστες εποπτικές 

απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπρόσθετα, τα εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια κεφαλαιακής 

επάρκειας μπορεί στο μέλλον να αυξηθούν ή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται σήμερα οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενδέχεται να επηρεαστεί από πολλούς 

παράγοντες, μεταξύ άλλων και από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και την απομείωση του 

Ενεργητικού. 

Ενδεχόμενη επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του Ενεργητικού της Τράπεζας, ενδέχεται να 

δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια. Η μη αποτελεσματική διαχείριση του εποπτικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας, δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τη συνέχιση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας, την οργανική της ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της και μπορεί να 

προκαλέσει μέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την ΤτΕ. 

Θεμελιώδης αρχή και βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της Τράπεζας διασφαλίζοντας 

παράλληλα την απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ του Ιδρύματος και της αγοράς (μεριδιούχοι, καταθέτες και 

αντισυμβαλλόμενοι εν γένει).  

Στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΤτΕ). Με πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι ελάχιστοι δείκτες 

(κεφαλαίου κοινών μετοχών, κεφαλαίων κατηγορίας Ι και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει 

η Τράπεζα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας µε τους 

κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει το Ίδρυμα. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνουν 

τα κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά), τα πρόσθετα κεφάλαια 

κατηγορίας Ι (υβριδικοί τίτλοι) και τα κεφάλαια κατηγορίας ΙΙ (τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης). Το 

σταθμισμένο ενεργητικό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο 

αγοράς του εμπορικού χαρτοφυλακίου και το λειτουργικό κίνδυνο.   

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία 2013/36/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο µε το Ν. 4261/2014 και 

ο Κανονισμός 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 

2013 («CRD IV»), που σταδιακά εισάγουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. Σύμφωνα µε το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο για τον υπολογισμό 

του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις όπως ισχύουν. 
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Επιπροσθέτως:  

Πέραν του ορίου 8% για τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ισχύουν όρια 4,5% για τον δείκτη κεφαλαίου 

κοινών μετοχών και 6% για τον δείκτη Κεφαλαίου της κατηγορίας Ι (Tier I) ενώ προβλέπεται και η διατήρηση 

αποθεμάτων ασφαλείας κεφαλαίου, επιπλέον των κεφαλαίων κοινών μετοχών. 

Ειδικότερα:  

α. «Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1», το οποίο 

για το 2019 και 2020 ανέρχεται σε 2,500%, και 

β. «Ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας», το οποίο για τις χρήσεις 2016 έως 

και 2020 ήταν μηδενικό. Σημειώνουμε ότι, το ειδικό αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας 

παραμένει μηδενικό έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με την από 186/18.03.2021 

απόφαση της ΤτΕ. 

Η ΤτΕ λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-

19 με την απόφαση ΕΠΑΘ 353/10.04.2020 έχει ορίσει τον ελάχιστο δείκτη συνολικού κεφαλαίου (ΕΔΕΑ) σε 

10,09% από 13.04.2020. 

Επισημαίνεται ότι παρά το ότι η Τράπεζα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος 

ασφάλειας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Capital conservation buffer - CCoB) και 

της σύστασης διατήρησης ενός επιπλέον περιθωρίου που ορίζουν οι κατευθύνσεις του Πυλώνα ΙΙ ( Pillar 2 

Capital Guidance – P2G), με απόφαση της η ΕΚΤ επιτρέπει προσωρινά τη λειτουργία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων κάτω από τα όρια αυτά. 

Επίσης η ΕΚΤ επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύματα (LSIs) τη μερική χρήση κεφαλαιακών μέσων που δεν είναι 

αποδεκτά ως Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital), για παράδειγμα κεφαλαιακά μέσα 

που ανήκουν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ή στο Κεφάλαιο της 

Κατηγορίας 2 (Tier 2 – T2), για την κάλυψη των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ (P2R). Με αυτόν τον τρόπο 

υιοθετήθηκε νωρίτερα ένα μέτρο το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2021 

στα πλαίσια της τελευταίας αναθεώρησης της οδηγίας για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων (CRD V). 

Όσον αφορά την Παγκρήτια Τράπεζα έχει επιτραπεί η κάλυψη των απαιτήσεων να πραγματοποιείται κατά 

56% από CET1 75% από TIER 1 και 100% από Total Capital. 

Η Τράπεζα επίσης υιοθέτησε τις διατάξεις του Άρθρου 473α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2395, το οποίο 

τροποποίησε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2013/575 αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις για τον μετριασμό 

των επιπτώσεων της υιοθέτησης του προτύπου ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια. Οι παραπάνω μεταβατικές 

διατάξεις επέτρεψαν στην Τράπεζα να επιστρέψει στα κεφάλαια μέρος των επιπτώσεων από την υιοθέτηση 

του προτύπου ΔΠΧΑ 9 κατά τα πρώτα πέντε έτη χρήσης αυτού. 

Επιπλέον βάσει της παραγράφου 7α που έχει προστεθεί στο Άρθρο 473α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2017/2395, η Τράπεζα αντικατέστησε τη μείωση στις αξίες των ανοιγμάτων λόγω των επιπρόσθετων 
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προβλέψεων με την εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 100% στο ποσό που προστέθηκε στο Κεφάλαιο Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1. 

Τέλος, εφαρμοσθήκαν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2176 της επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2020, 

βάσει του οποίου επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα ο καθορισμός της αξίας των στοιχείων ενεργητικού 

στην κατηγορία του λογισμικού (τα οποία έχουν ταξινομηθεί στις οικονομικές καταστάσεις ως άυλα στοιχεία 

ενεργητικού) με βάση τις σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας, ώστε μέρος αυτής της αξίας να 

σταθμιστεί κατά κινδύνων και όχι να αφαιρεθεί απ’ ευθείας από τα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

Κατηγορίας 1. 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις οι δείκτες διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

6. Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 30.06.2021, έχει ως εξής : 

 

 

Επιπτώσεις COVID-19 

Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε σημαντικά το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου και τις μεθόδους 

διαχείρισης του. 

Μέτρα στήριξης των πελατών που έχουν πληγεί από την πανδημία 
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Συγκεκριμένα η Τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πιστωτικό κίνδυνο, εφάρμοσε μια 

σειρά μέτρων στήριξης τα οποία έλαβαν τη μορφή αναστολής πληρωμών. 

Η εφαρμογή των αναστολών πληρωμών ήταν επίσης πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές 

της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και τους συγκεκριμένους όρους που έπρεπε να πληρούνται και δεν 

θεωρήθηκαν ως ρυθμισμένα ανοίγματα. 

Άλλα προγράμματα αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποίησε η Τράπεζα αφορούν τα 

παρακάτω: 

Ιδιώτες: 

- Πρόγραμμα Σταδιακής Προσαρμογής Δόσεων Στεγαστικών & Καταναλωτικών Δανείων Ιδιωτών 

- Πρόγραμμα Σταδιακής Προσαρμογής Δόσεων Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Δανείων Ατομικών 

Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών 

- Πρόγραμμα «Γέφυρα» του Ελληνικού Δημοσίου 

- Επιχειρήσεις: 

- Δάνεια για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) – COVID-19 σε Συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) 

- Νέα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Με Την Εγγύηση Του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 Της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας 

- Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ - 

Υποπρόγραμμα 4 

Με βάση τα παραπάνω, η διάρθρωση των δανείων ανά τύπο και ανά κατάσταση έχει ως εξής: 
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Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ανά στάδιο (stage) βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 9, κατά την 30η Ιουνίου 2021 

και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 



7. Εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας έχουν 

ως εξής: 

 

 

8. Καθαρά έσοδα από τόκους 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως εξής: 
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Το μέσο κόστος των καταθέσεων και λοιπών υποχρεώσεων των τοκοφόρων στοιχείων του παθητικού1 

διαμορφώνεται σε 0,57% κατά την 30.06.2021, έναντι 1,16% κατά την 30.06.2020, ενώ το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο2 (Net Interest Margin) αντίστοιχα κατά την 30.06.2021 ανήλθε σε 2,48%, έναντι  1,54 % κατά την 

30.06.2020. Η μείωση στο μέσο κόστος των καταθέσεων οφείλεται κυρίως στην μείωση των επιτοκίων 

προθεσμιακών καταθέσεων. 

9. Καθαρά έσοδα από προμήθειες 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναλύονται ως εξής: 

 

                                                      
1 Στο μέσο κόστος καταθέσεων και λοιπών υποχρεώσεων τοκοφόρου παθητικού περιλαμβάνονται έξοδα και προμήθειες της ΕΤΕΠ (EIB), του 

Ελληνικού Δημοσίου, η εισφορά ΤΕΚΕ & ΤτΕ, καθώς & η εισφορά του Ν.128/75. 
2 Ως καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ορίζεται η διαίρεση των Καθαρών εσόδων από τόκους (Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα μείον Τόκοι και 

εξομοιούμενα έξοδα), με τον ημερήσιο μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού, για την περίοδο. 
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10. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.06.2021 ήταν 486 άτομα έναντι 481 ατόμων  

στο τέλος του 2020. Οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

 

11. Γενικά διοικητικά έξοδα 

 

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν κυρίως αμοιβές για συμβουλευτικές, οικονομικές και νομικές 

υπηρεσίες. Ειδικά για το τρέχον έτος τα κονδύλια αυτά είναι αυξημένα καθώς περιλαμβάνουν τα έξοδα των 

συμβούλων για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου Kastor καθώς και τη σκοπούμενη τιτλοποίηση τμήματος 

των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). 
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Το χρηματοοικονομικό κόστος στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 έχει κατηγοριοποιηθεί στα Γενικά 

Διοικητικά Έξοδα και όχι στα Έξοδα τόκων. Επίσης η απόσβεση των δικαιωμάτων χρήσεως του ΔΠΧΑ 16 

αποτυπώνεται διακριτά στον παραπάνω πίνακα των αποσβέσεων. 

12. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

13. Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων 

 

Η πρόβλεψη σχηματίζεται για την αναμενόμενη ζημία (Expected Credit Loss - ECL) του χαρτοφυλακίου των 

χορηγήσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

14. Φόροι 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου με φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

Η Τράπεζα έχει ελεγχτεί από τις φορολογικές αρχές έως και την εταιρική χρήση 2010. Οι σωρευμένες 

προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2011 – 2020 ανέρχονται σε 350.000€. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση συνολικών εσόδων προκύπτει ως εξής: 
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15. Κέρδη ανά μετοχή 

 

16. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Η αύξηση στις συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις αφορούν την ίδρυση της 

θυγατρικής εταιρείας «Παγκρήτια Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». Λόγω της μη σημαντικής 

επίδρασης της θυγατρικής, η Τράπεζα δεν σύνταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων αφορούν κυρίως τη συμμετοχή στη “Συνεταιριστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.” 

(8,31%) και στη “VISA Europe Limited” στην οποία η Τράπεζα κατέχει 1.518 μετοχές τύπου C (μη 

διαπραγματεύσιμες στο NYSE). 

 



 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.06.2021 | - 41- | 

 

 

Τα εταιρικά ομόλογα έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία σταδίου 1 (stage 1) και η αναμενόμενη πιστωτική ζημία (ECL) την 30.06.2021 έχει εκτιμηθεί σε € 

222.594.  

Οι αγορές ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο αφορούν εξασφαλίσεις 

με σκοπό τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης 

αναχρηματοδότησης (TLTRO III).   
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17. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 
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Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για απομείωση των δανείων έχει ως εξής: 
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18. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 

 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή με τον οποίο 

αναμένεται να συμψηφιστούν οι προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές. Αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που εύλογα αναμένεται ότι θα συμψηφιστεί με 

φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από μελλοντική κερδοφορία.   

Οι ουσιώδεις προσωρινές διαφορές αφορούν:  

 Προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου που ο διακανονισμός τους δεν έχει καθορισμένη λήξη. 

 Ζημία από την ανταλλαγή Ο.Ε.Δ., βάσει PSI, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά σε συνολική 

διάρκεια 30 ετών (έως τη χρήση 2042). 

 Χρεωστική διαφορά της παρ. 3, του άρθρου 27, του Ν. 4172/2013 από διαγραφές δανείων, 

υποκείμενη σε εικοσαετή (20) απόσβεση.  

Η Τράπεζα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων στις 19 Μαρτίου 2016, έχει 

υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α, του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 27Α 

του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, του Ν. 4340/2015, αφορούν στην προαιρετική 

μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και 

εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (DTC). Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις 

των παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των συνεταίρων με την απαραίτητη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις του 

Ν. 4548/2018, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση 

παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου.  

Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές που αφορούν: α) στο υπολειπόμενο 

(αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς (PSI) της παραγράφου 2, του άρθρου 27, του Ν. 4172/2013, 

που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόμενων από την ΤτΕ νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 

7, του άρθρου 26, του ιδίου νόμου και β) στο ποσό των σωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει 
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ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, αναφορικά με 

απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, για το οποίο έχει λογιστεί ή θα λογισθεί 

«αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και του N. 4172/2013 και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε 

νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., μετατρέπεται, στο σύνολο 

του ή μερικά, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση των νομικών προσώπων έναντι του 

Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία, το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως των νομικών 

προσώπων είναι ζημία, σύμφωνα με τις νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του 

συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζομένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, με το 

ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσεως στο σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του νομικού 

προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της 

λογιστικής ζημίας χρήσεως [Φορολογική Απαίτηση = (Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων * Λογιστική, μετά από Φόρους, Ζημία Χρήσεως) / (Ίδια Κεφάλαια - 

Λογιστική, μετά από Φόρους, Ζημία Χρήσεως)].  

Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου του 

φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Προκειμένου για 

το συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει 

εμπρόθεσμα συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία 

γέννησης της απαίτησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση που ο αναλογούν φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η 

λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν 

έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για 

το υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή 

της (αρχικής ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του προηγούμενου 

εδαφίου, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών 

(δικαιώματα μετατροπής), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε 

μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού 

της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με το φόρο 

εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία. Ως αγοραία αξία των μετοχών, 
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νοείται η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τη νόμιμα συνταγμένη τελευταία Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης του νομικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην 

έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής 

πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. 

Οι διατάξεις του άρθρου 27Α αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2017 

και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, 

ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, η φορολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε 

συντρέξουν τα γεγονότα αυτά μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.  

Το μέγιστο υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που δύναται, με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 27Α, του Ν.4172/13, να μετατραπεί σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου ανέρχεται σε περίπου 41,0 εκατ. €. 

 

 

19. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων», ενσωματώνεται στην Ελληνική 

νομοθεσία η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

(EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ) και θεσπίζονται κοινοί κανόνες για όλα τα 

ΣΕΚ που αποσκοπούν στην παροχή ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας στους καταθέτες σε όλη την ΕΕ. 

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι ο φορέας διαχείρισης του συστήματος 

εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων και  επενδυτικών υπηρεσιών.  Σκοποί του ΤΕΚΕ είναι: α) η καταβολή 

αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να 

εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές − πελάτες 

των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς 

υποχρεώσεις τους και γ) η χρηματοδότηση της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο κεφάλαιο Β του 
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Ν.4370/16 καθορίζεται η υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ (άρθρο 4 παρ.3 και 

άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), ενώ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του άνω νόμου, το ανώτατο όριο κάλυψης 

του συνόλου των καταθέσεων  κάθε  καταθέτη  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται 

σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο 

ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης 

εντός της ΕΕ. 

20. Υποχρεώσεις προς πελάτες 

Οι καταθέσεις και οι λοιποί λογαριασμοί πελατών αναλύονται ως εξής: 

 

 

21. Υποχρεώσεις προς Κεντρικές Τράπεζες 

 

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετείχε με ποσό 794 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων 

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs III). Η διάρκεια της χρηματοδότησης για τη σειρά TLTRO-III.5 

ύψους € 420 εκατ. είναι τριετής από 30.09.2020 έως τις 27.09.2023 με δυνατότητα αποπληρωμής από τις 

29.09.2021 και κάθε επόμενο τρίμηνο ενώ για τη σειρά TLTRO-III.7 ύψους € 374 εκατ. είναι τριετής από 

24.03.2021 έως τις 27.03.2024 με δυνατότητα αποπληρωμής από τις 30.03.2022 και κάθε επόμενο τρίμηνο 

Για τη συμμετοχή της Τράπεζας χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφαλίσεις: α) Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του 

Ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) ονομαστικής αξίας 824,4 εκατ. ευρώ, καθώς και β) χαρτοφυλάκιο δανειακών 

απαιτήσεων συνολικού ύψους 137,9 εκατ. Ευρώ, και με αξία αποτίμησης 66,2 εκατ. ευρώ (μετά την περικοπή 

που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος). 

Με την συμμετοχή αυτή η τράπεζα επιτυγχάνει: 
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α) Συνολικό έσοδο 3 εκατ. ευρώ για τη περίοδο 1/1/2021 – 30/06/2021. 

β) Αύξηση της ρευστότητας, κάνοντας χρήση των εργαλείων που παρέχει η ΤτΕ (με την άδεια της ΕΚΤ) στο 

πλαίσιο της πανδημίας - χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα δάνεια. Η ρευστότητα αυτή, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε για την παροχή δανείων είτε για την αντικατάσταση ρευστότητας υψηλότερου κόστους. 

22. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανεικές υποχρεώσεις 

Οι καταθέσεις και οι λοιποί λογαριασμοί πελατών αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

Η Τράπεζα στο α’ τρίμηνο του 2021 αποφάσισε την πρόωρη εξόφληση του Ομολόγου Μειωμένης 

Εξασφάλισης εκδόσεως της 21.12.2015 και συνολικού ύψους € 23,5 εκατ. και την ταυτόχρονη έκδοση νέου 

Ομολόγου, ισόποσης αξίας και ίσης ποιότητας και διάρκειας με νέα λήξη την 31.03.2028. Ως ημερομηνία 

πρόωρης εξόφλησης ορίσθηκε η 30.04.2021 προκειμένου να καταβληθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο και οι 

δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι. Η έκδοση των νέων Ομολογιών θα είναι ίσης αξίας με επιτόκιο 6% έναντι 

6,5% του αρχικού Ομολόγου. 
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23. Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό αφορούν στη χορήγηση ποσού λόγω συνταξιοδότησης, το 

οποίο προκύπτει από τη σχηματισμένη κάθε χρόνο πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και αναλύεται ως 

εξής: 

 

 
 
Η επίδραση από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στη σημ. 2.1 αναλύεται 
παρακάτω: 

 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) εκπόνησης 
της αναλογιστικής μελέτης. 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
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24. Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Τα λοιπά στοιχεία παθητικού αναλύονται ως εξής: 

 

25. Κεφάλαιο 

 

Στις 09 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου αποφασίστηκε 

η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €11.560,00, με την έκδοση (2.312) νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 5,00 € εκάστη και τιμή διάθεσης 

8,00 € η κάθε μία. Πρόκειται για κεφαλαιοποίηση ποσών, προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου, που 

αφορούσαν καταβολές κατά το μεταβατικό στάδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας από πιστωτικό 

συνεταιρισμό σε ανώνυμη εταιρεία. 

Η περιγραφόμενη αύξηση πιστοποιήθηκε εντός 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

ν.4548/2018 και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 39.483.340 ευρώ, 

διαιρούμενο σε 7.896.668 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 5€ 

έκαστη. 

26. Διαφορά υπέρ το άρτιο 
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27. Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: Η Τράπεζα έχει ελεγχτεί από τις φορολογικές αρχές έως και την 

εταιρική χρήση 2010 ενώ για τις χρήσεις 2011 έως 2014 ενδεχομένως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί 

παραγραφής. Ο έλεγχος για τη χρήση 2020 διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 χωρίς 

να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Οι σωρευμένες προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2014 έως 2019 ανέρχονται σε 350.000€ και κρίνονται 

από τη Διοίκηση ως επαρκείς. 

Πιστωτικές δεσμεύσεις: Η Τράπεζα στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, 

αναλαμβάνει δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επιφέρουν στο μέλλον μεταβολές στην περιουσιακή της 

διάρθρωση. Οι δεσμεύσεις αυτές παρακολουθούνται σε εκτός Ισολογισμού λογαριασμούς και αφορούν σε, 

εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση, υποχρεώσεις από εγκεκριμένες 

δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια.   

 

Ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις: Κατά την 30.06.2021 υφίστανται απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές 

κατά της Τράπεζας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα έχει εσωτερικές 

δικλείδες ασφαλείας και διαδικασίες ώστε να παρακολουθεί όλες τις υποβληθείσες δικαστικές αγωγές ή 

παρόμοιες ενέργειες από τρίτους σε βάρος της και εξετάζει την πιθανότητα ευδοκιμήσεως τους και να εκτιμά 

την ενδεχόμενη εκροή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως και το 

αποτέλεσμά τους μπορεί να προβλεφθεί με σχετική αξιοπιστία, η Τράπεζα σχηματίζει πρόβλεψη που 

περιλαμβάνεται στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπά στοιχεία παθητικού». Το συνολικό ποσό των εν λόγω 

προβλέψεων ανέρχεται την 30.06.2021 σε € 240 χιλ. ευρώ (31.12.2020: € 240 χιλ. ευρώ). 

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με την εξέλιξη της υπόθεσης και την αξιολόγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας κατά την 30η Ιουνίου 2021, η πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως δεν είναι σημαντική ή δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί η πιθανή ζημιά εξαιτίας της πολυπλοκότητας των υποθέσεων και της χρονικής 

διάρκειας που θα διαρκέσουν, η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε αναγνώριση πρόβλεψης.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές ή σε διαιτησία 

υποθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας την 30η 

Ιουνίου 2021. Τέλος αναφέρεται ότι η Τράπεζα διεκδικεί μέσω των νομικών διαδικασιών τη δικαστική 

είσπραξη καθυστερημένων οφειλών (δανείων) στο πλαίσιο της τραπεζικής πρακτικής και το ισχύον νομικό 

καθεστώς.  

 

Στοιχεία ενεργητικού σε ενέχυρο: Κατά την 30.06.2021 και όσον αφορά τη συμμετοχή της Τράπεζας στο 

πρόγραμμα των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs III) ύψους 794 εκατ. 

Ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφαλίσεις: α) Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού δημοσίου 
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(ΕΓΕΔ) ονομαστικής αξίας 824,4 εκατ. ευρώ, καθώς και β) χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων συνολικού 

ύψους 137,9 εκατ. Ευρώ, και με αξία αποτίμησης 66,2 εκατ. Ευρώ (μετά την περικοπή που εφαρμόζει η ΤτΕ). 

28. Συναλλαγές και Υπόλοιπα Συνδεδεμένων Μερών 

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές της Τράπεζας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι: 

 

29. Προβλέψιμα μερίσματα και επιβαρύνσεις Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 

Με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

δίδονται οι ορισμοί των «προβλέψιμων μερισμάτων» και «προβλέψιμων επιβαρύνσεων» που θα πρέπει 

να έχουν αφαιρεθεί από τα ενδιάμεσα αποτελέσματα προκειμένου αυτά να περιληφθούν στον υπολογισμό 

του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της ενδιάμεσης περιόδου.  

 

Προβλέψιμα μερίσματα: Για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013, το ποσό των προβλέψιμων μερισμάτων που πρέπει να αφαιρούν τα ιδρύματα από τα 

ενδιάμεσα κέρδη περιόδου ή τα κέρδη τέλους χρήσεως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, παράγραφος 2, 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθορίζεται από τα εξής:  

i. Όταν η διοίκηση ενός ιδρύματος έχει λάβει επισήμως απόφαση ή προτείνει απόφαση στο αρμόδιο 

όργανο του ιδρύματος σχετικά με το ύψος του ποσού των μερισμάτων που θα διανεμηθεί, το ποσό 

αυτό αφαιρείται από τα αντίστοιχα ενδιάμεσα κέρδη περιόδου ή τα κέρδη τέλους χρήσεως.  

ii. Όταν καταβάλλονται ενδιάμεσα μερίσματα, το υπόλοιπο ποσό των ενδιάμεσων κερδών το οποίο 

πρέπει να προστεθεί στα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, μειώνεται κατά το 

ποσό του τυχόν προβλέψιμου μερίσματος που αναμένεται να καταβληθεί από το υπολειπόμενο 

ενδιάμεσο κέρδος με τα τελικά μερίσματα για το πλήρες οικονομικό έτος. 

iii. Πριν λάβει το διοικητικό όργανο επισήμως απόφαση ή προτείνει απόφαση στον αρμόδιο φορέα για 

τη διανομή μερισμάτων, το ποσό των προβλέψιμων μερισμάτων που πρέπει να αφαιρέσουν τα 
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ιδρύματα από τα ενδιάμεσα κέρδη ή τα κέρδη τέλους χρήσεως είναι ίσο με το ποσό των ενδιάμεσων 

κερδών ή των κερδών τέλους χρήσεως πολλαπλασιαζόμενο επί τον δείκτη διανομής μερισμάτων.  

 

Ο δείκτης διανομής μερισμάτων καθορίζεται με βάση τη μερισματική πολιτική που εγκρίνεται για τη σχετική 

περίοδο από το διοικητικό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Όταν η μερισματική πολιτική προβλέπει μία 

κλίμακα αμοιβών αντί μιας σταθερής τιμής χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή της κλίμακας αμοιβών.  

 Όταν δεν υφίσταται εγκεκριμένη μερισματική πολιτική ή όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί πιθανό ότι το ίδρυμα 

δεν θα εφαρμόσει τη μερισματική πολιτική του ή ότι η πολιτική αυτή δεν αποτελεί συνετή βάση για τον 

καθορισμό του ποσού που θα αφαιρεθεί, ο δείκτης διανομής μερίσματος βασίζεται στο υψηλότερο από τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) στους μέσους δείκτες διανομής μερίσματος κατά την τριετία που προηγήθηκε του 

εξεταζόμενου έτους β) στον δείκτη διανομής μερίσματος του έτους που προηγείται του έτους της 

εξεταζόμενης περιόδου.  

Το ποσό των προβλέψιμων μερισμάτων που πρέπει να αφαιρεθεί καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

κανονιστικούς περιορισμούς στη διανομή, και ιδίως περιορισμούς που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 

141, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ποσό των κερδών μετά 

την αφαίρεση των προβλέψιμων επιβαρύνσεων που υπόκεινται σε τέτοιους περιορισμούς μπορεί να 

περιληφθεί σε στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, εφόσον πληρούνται οι όροι που 

προβλέπονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

 

Προβλέψιμη επιβάρυνση: Για τους σκοπούς του άρθρου 26, παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 575/20131. Το ποσό των προβλέψιμων επιβαρύνσεων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα:  α) το ποσό των φόρων και β) το ποσό τυχόν υποχρεώσεων ή περιστάσεων που προκύπτουν 

κατά τη σχετική περίοδο αναφοράς, που είναι πιθανό να μειώσουν τα κέρδη του ιδρύματος όπως οι 

πρόσθετες προσαρμογές αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 34, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

Προβλέψιμες επιβαρύνσεις που δεν έχουν ληφθεί ήδη υπόψη στον λογαριασμό κερδών και ζημιών πρέπει 

να αποδίδονται στην ενδιάμεση περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώνονται, έτσι ώστε κάθε 

ενδιάμεση περίοδος να βαρύνεται με ένα εύλογο ποσό αυτών των επιβαρύνσεων. Σημαντικά ή μη 

επαναλαμβανόμενα γεγονότα εξετάζονται πλήρως και αμελλητί στην ενδιάμεση περίοδο κατά την οποία 

προέκυψαν.  

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας δεν έχει προτείνει καμία διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης, καθότι 

υφίσταται ζημίες παρελθόντων ετών προς κάλυψη και για την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων και της 

ρευστότητας. Επιπλέον δεν υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις ή μερισματική πολιτική ή προνομιούχες 

μετοχές και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι για την αναγνώριση προβλέψιμων μερισμάτων στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.   
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Επίσης δεν υπάρχουν «προβλέψιμες επιβαρύνσεις» που να μην έχουν περιληφθεί στα αποτελέσματα της 

ενδιάμεσης αυτής περιόδου. 

30. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Η Τράπεζα στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ανάπτυξης, εισήλθε σε συζητήσεις με τη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων για τη διερεύνηση μιας οριζόντιας, φιλικής συγχώνευσης, η οποία θα προσδώσει οφέλη στην 

Τράπεζα και στην μελλοντική της πορεία, μέσα από το κοινό σχήμα που θα δημιουργηθεί. Στις 27.09.2021 

έγινε αποδεκτό από την Τράπεζα της Ελλάδος το αίτημα συγχώνευσης των δύο τραπεζών με τις δύο τράπεζες 

να προχωρούν σε υπογραφή Memorandum of Understanding (MOU). Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί 

με βάση την Καθαρή Θέση της κάθε τράπεζας, αφού πρώτα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος οικονομικός και 

νομικός έλεγχος και εγκριθούν οι διαδικασίες από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών και τις 

Εποπτικές Αρχές. Πριν την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα λάβει χώρα αύξηση κεφαλαίου. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 

στην Τράπεζα και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

 

Ηράκλειο,  22 Δεκεμβρίου 2021 
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