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Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν. Π.Ε. : 

1. Γιάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Νικόλαος Μυρτάκης, Αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Κουρλετάκης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

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

 

οι ενδιάμεσες εννεάμηνες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την περίοδο 1/1/2016–30/09/2016 

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, 27 Οκτωβρίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Οι βεβαιούντες 

 Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη 

  

 
 
  

Ιωάννης Λεμπιδάκης Νικόλαος Μυρτάκης Γεώργιος Κουρλετάκης 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Δ.Σ. της  «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΣΥΝ. Π.Ε.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Συν. Π.Ε.» της 30ης Σεπτεμβρίου 2016 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής 

θέσης και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την 

ευθύνη 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). Δική μας 

ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων 

κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό 

του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα 

να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά 

αφενός στις υφιστάμενες αβεβαιότητες και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, οι οποίες επηρεάζουν τον 

τραπεζικό κλάδο κυρίως όσον αφορά στη ρευστότητα του και αφετέρου στο γεγονός ότι το πλεόνασμα του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας είναι περιορισμένο. Τα παραπάνω γεγονότα και οι συνθήκες αυτές 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα 

της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 

σχέση με τα θέματα αυτά. 
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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 τα ρυθμιστικά τεχνικά 

πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Ηράκλειο, 27.10.2016 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Κωνσταντίνος Εμμ. Αντωνακάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781 

 

 

 



7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.   |   Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016 έως 30.09.2016 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 30.09.2016 31.12.2015

Ενεργητικό

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 26.699.775           31.250.584         

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 4.761.217             4.243.189           

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων 1.408.245             1.405.226           

∆άνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 18 1.639.956.406      1.651.881.502    

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 18 (417.526.949)        (409.948.000)      

Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενο μέχρι τη λήξη 7.976.906             7.743.353           

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 18.733.797           19.025.434         

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.546.000             1.546.000           

Άυλα πάγια στοιχεία 1.217.624             1.328.534           

Απαίτησεις από αναβαλλόμενους φόρους 19 56.131.193           59.240.544         

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 20 47.077.641           46.439.624         

Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 24.902.725           25.529.531         
Σύνολο ενεργητικού 1.412.884.579      1.439.685.521    

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 21 133.000.000         162.000.000       

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 148.278.323         123.986.732       

Υποχρεώσεις προς πελάτες 22 982.102.078         1.015.015.937    

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 23 38.293.469           38.247.293         

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 1.792.492             1.670.242           

Λοιπά στοιχεία παθητικού 24 16.801.938           13.860.948         
Σύνολο υποχρεώσεων 1.320.268.301      1.354.781.152    

Ίδια κεφάλαια

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 25 28.726.665           28.668.320         

Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο 26 131.012.849         130.977.842       

Λοιπά αποθεματικά 69.244.031           69.243.856         

Αποτελέσματα εις νέο (136.367.267)        (143.985.649)      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 92.616.278           84.904.369         

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 1.412.884.579      1.439.685.521    

Γ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016 – 30/09/2016 
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Γ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016 – 30/09/2016 

KATAΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά σε ευρώ Σημ. 30.09.2016 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2015

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 49.513.162               56.263.665            16.565.073          17.636.716          

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (19.805.772)             (22.879.365)           (6.566.962)           (7.020.793)           

Καθαρά έσοδα από τόκους 10 29.707.390               33.384.301            9.998.111            10.615.923          

Έσοδα προµηθειών 5.196.323                 5.829.125              1.861.859            1.936.340            

Έξοδα προµηθειών (800.995)                  (692.370)                (277.338)              (307.853)              

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 11 4.395.328                 5.136.755              1.584.521            1.628.487            

Έσοδα από μερίσματα 36.016                      50.634                   35.475                 30.026                 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 17.492                      16.260                   4.584                   9.669                   

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 135.421                    65.247                   34.139                 23.094                 

Σύνολο Καθαρών Εσόδων 34.291.646               38.653.197            11.656.829          12.307.199          

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12 (9.642.884)               (9.646.976)             (3.186.192)           (3.230.940)           

Γενικά διοικητικά έξοδα 13 (3.968.177)               (4.343.156)             (1.350.629)           (1.269.101)           

Αποσβέσεις 14 (1.157.230)               (1.286.625)             (376.578)              (425.281)              

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 14 (79.874)                    (74.279)                  (44.339)                (44.428)                

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (14.848.166)             (15.351.036)           (4.957.738)           (4.969.750)           

Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων 15 (9.000.000)               (31.523.512)           (5.000.000)           (119.402)              

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) αποτίμησης 233.553                    233.553                 77.851                 77.851                 

Λοιπά αποτελέσματα 50.700                      132.641                 (17.032)                (27.303)                

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 10.727.734               (7.855.157)             1.759.910            7.268.596            

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) 16 (3.109.351)               8.269.803              (516.502)              4.434.997            

Καθαρές Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους 7.618.382                 414.646                 1.243.408            11.703.593          

Συνολικά αποτελέσματα  μετά από φόρους 7.618.382                 414.646                 1.243.408            11.703.593          

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους                  7.618.382                   414.646              1.243.408            11.703.593 

Σταθμισμένος αριθός Μερίδων                  5.740.454                1.858.893              5.741.410              1.859.006 

Bασικά κέρδη ανά μερίδα σε ευρώ 17                           1,33                         0,22                       0,22                       6,30 

Αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων δανείων 19.727.734 23.668.355 6.759.910 7.387.998

Από 1η Ιουλίου έωςΑπό 1η Ιανουαρίου έως
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Γ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016 – 30/09/2016 

Ποσά σε ευρώ

Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μερίδων 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.             28.668.320           130.977.842             15.105.153             54.138.703 (143.985.649)                    84.904.369 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου

Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 58.345                   35.007                   -                            175                        -                            93.527                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            -                            -                            7.618.382              7.618.382              
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/09/2016 28.726.665 131.012.849 15.105.153 54.138.878 -136.367.266 92.616.279

Μερίδες 5.745.333,00

Ποσά σε ευρώ

Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μερίδων 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.             69.682.725             59.387.714             15.105.153             54.138.421 (147.223.728)                    51.090.285 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου

Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου (32.495.625)          32.552.200            -                            246                        -                            56.821                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            -                            -                            414.646                 414.646                 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/09/2015 37.187.100 91.939.914 15.105.153 54.138.667 -146.809.082 51.561.752

Μερίδες 1.859.355,00  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 30/09/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 30/09/2015
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Γ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016 – 30/09/2016 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρου εισοδήματος 10.727.734                (7.855.157)           

Προσαρμογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις/απομειώσεις ενσώματων παγίων 937.260                     1.052.005            

Αποσβέσεις/απομειώσεις άυλων παγίων 219.970                     234.621               

Προβλέψεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων 9.000.000                  31.523.512          

Προσαρμογή αξίας διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων (233.553)                    (233.553)              

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αφυπηρέτησης 122.250                     122.250               

(Κέρδη) /ζημίες από πωλήση παγίων κλπ περιουσιακών στοιχείων 76.495                       47.660                 

Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα) -                                 (55.031)                

20.850.155                24.836.306          

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων του ενεργητικού που σχετίζονται με 

λειτουργικές δραστηρίοτητες 

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 10.504.045                6.568.198            

Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (638.016)                    9.360.796            

Καθαρή (αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων που σχετίζονται με λειτουργικές 

δραστηριότητες

Υποχρεώσεων προς Κεντρική Τράπεζα (29.000.000)               199.600.000        

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 24.291.591                (12.290.839)         

Υποχρεώσεων προς πελάτες (32.913.859)               (349.507.363)       

Λοιπών υποχρεώσεων 2.940.990                  (1.341.775)           

(24.815.248)               (147.610.983)       

Καθαρες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους (3.965.093)                 (122.774.677)       

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος -                                 -                           

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.965.093)                 (122.774.677)       

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά χρηματ/κών μέσων διαθεσίμων προς πώληση και κατεχόμενων μέχρι τη 

λήξη (3.019)                        -                           

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (754.683)                    (262.113)              

Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού 40.311                       (1.628.311)           

Εισπράξεις από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού 510.000                     107.294               

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (207.392)                    (1.783.130)           

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μεταβολή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 46.176                       -                           

Καθαρή μεταβολή συνεταιριστικού κεφαλαίου 93.527                       56.575                 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 139.703                     56.575                 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών (4.032.781)                 (124.501.232)       

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 35.493.773                154.580.400        

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 31.460.991                30.079.169          

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Από 1η Ιανουαρίου έως
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1. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα 

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. (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.  

 

Η Τράπεζα διαθέτει (54) οργανωτικές μονάδες (καταστήματα και θυρίδες), εκ των οποίων (47) στην Κρήτη, (4) στην 

Αττική, (2) στη Θεσσαλονίκη και (1) στη Μήλο. Απασχολεί 392 άτομα προσωπικό και είναι η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια 

Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 83.000 ενεργούς συνεταίρους. 

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας αφορούν κυρίως: 

• τη  χορήγηση δανείων, 

• την παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών, 

• την παροχή τεχνοοικονομικής διευκόλυνσης και στήριξης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών 

της, 

• την παροχή συμβάσεων επ’ ωφελεία των μελών της, με χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, με 

τους όρους που θα ορίζονται από το Δ.Σ. και 

• την ανάληψη καταθέσεων. 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. 

2. Βάση σύνταξης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2016 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 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση : α) την εκτίμηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, β) την 

αποτίμηση των διακρατούμενων έως τη λήξη ΟΕΔ στο αποσβεσμένο κόστος και γ) την εκτίμηση στην εύλογη αξία του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 

Τα ακίνητα της Τράπεζας κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ αποτιμήθηκαν στο τεκμαιρόμενο κόστος (deemed cost), 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, βάσει μελέτης ανεξάρτητων εκτιμητών.  
 

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

Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών 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 Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 

δράσης. Ωστόσο, υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την επιβεβαίωση της εν λόγω 

αρχής και σχετίζονται με το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα την ολοκλήρωση και της 

«δεύτερης  αξιολόγησης» του τρέχοντος οικονομικού προγράμματος η οποία έχει προσδιοριστεί χρονικά για τις 

αρχές του Φθινοπώρου του τρέχοντος έτους, την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας και τον κίνδυνο ρευστότητας. 
 

Μακροοικονομικό περιβάλλον: H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις και 

την ad hoc εφαρμογή της Συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2015, παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση εφαρμογής συγκριμένης πολιτικής για τον 

τραπεζικό κλάδο και ιδιαίτερα τη διαχείριση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» (NPL’s), συνθέτουν ένα 

εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά στη ρευστότητα της Τράπεζας, στην ποιότητα του 

δανειακού της χαρτοφυλακίου και στους δείκτες οικονομικής της απόδοσης συνολικά. Οι περιορισμοί στην κίνηση 

κεφαλαίων, παρά την προοδευτική του χαλάρωση, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημερομηνία εγκρίσεως 

των Οικονομικών Καταστάσεων, γεγονός που συντελεί μεν στη σταθεροποίηση της καταθετικής βάσης, έχει όμως 

ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομίας. Η έγκριση από τους θεσμούς στις 18.07.2016 του πακέτου 

ελάφρυνσης των capital controls που σχεδίασε η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμάται ότι έχει οδηγήσει σε εισροή 

“νέου” χρήματος ύψους 20 δις. ευρώ εντός του Τραπεζικού Συστήματος έως σήμερα. Από το ποσό αυτό και 

σύμφωνα με τη σχετική αρθρογραφία μόλις 5δις προέρχονται από επαναπατρισμό κεφαλαίων ενώ τα υπόλοιπα 

αποδίδονται σε καταθέσεις μετρητών. Θετική συμβολή είχε επίσης η εντός Ιουνίου 2016 επιτυχής ολοκλήρωση της 

1ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδος και κατ’ επέκταση η 

χρηματοδότηση της χώρας στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας με τους “δανειστές”. Σύμφωνα τη σχετική έκθεση 

αξιολόγησης, υφίστανται μέτρα και δεσμεύσεις από την πλευρά της Ελλάδος, η συζήτηση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος (2016) έτους. Η 2η αξιολόγηση του 

3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής είναι καταλυτικής σημασίας για τις προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς η άμεση και επιτυχής ολοκλήρωσή της, θα επιτρέψει νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δις. ευρώ 

από τον επίσημο τομέα, ανοίγοντας παράλληλα και το δρόμο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο υφιστάμενο 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι η επιτυχής 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και όσον αφορά την σταδιακή 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών. 

Πέρα των εγχώριων πολιτικοοικονομικών εξελίξεων, σημαντικές για την Ελλάδα θα μπορούσαν να αποδειχθούν οι 

επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς όπως 

αναφέρεται σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την τράπεζα Eurobank Ergasias, η Βρετανία αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του κοινοτικού προϋπολογισμού και συνεπώς η αποχώρησή της 

ενδέχεται να έχει άμεση επίπτωση στο μέγεθος του προϋπολογισμού, με αρνητικές συνέπειες για τα συνολικά 

κεφάλαια που είναι σήμερα διαθέσιμα για την Ελλάδα (περί τα 35 δισ. μέχρι το 2020). Επίσης η παρατεταμένη 

αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τη νέα εμπορική σχέση, ενδέχεται να έχει 

αρνητικό  αντίκτυπο στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόσο άμεσα μέσω του εμπορίου και του τουρισμού, 

όσο και έμμεσα μέσω της επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης.  
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Τέλος επισημαίνεται ότι η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε. δεν αποκλείεται να οδηγήσει στην προσθήκη ενός 

επιπλέον ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των χωρών της 

περιφέρειας και ιδιαίτερα αυτών της Ελλάδας καθώς είναι η μόνη χώρα-μέλος της Ευρωζώνης που παραμένει σε 

πρόγραμμα προσαρμογής. 
 

Κεφαλαιακή επάρκεια Τράπεζας: Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας είναι αποτέλεσμα της 

επιτυχούς αυξήσεως κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο (12ος/2015) και της διάθεσης 

(2) νέων ομολογιακών δανείων για την ενίσχυση του συντελεστή των κεφαλαίων των πρόσθετων στοιχείων της 

Κατηγορίας 1 (Tier Ι). Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) διαμορφώθηκε 

στις 30.09.2016 στο 6,64%, ο Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER I) διαμορφώθηκε στο 7,75% και ο 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 9,52%. Το πλεόνασμα στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου ανέρχεται 

σε 1,52% ή περίπου 20,09 εκατ. €. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 575/2013, οι 

ελάχιστες τιμές τους είναι τουλάχιστον 4,5%, 6% και 8% αντίστοιχα. 

 

Ρευστότητα: Στα τέλη του Β εξαμήνου του 2015 και έως τις αρχές του 2016, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

υποχρεώθηκε να αντλήσει ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA), για να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες που προέκυψαν, λόγω της απόφασης της ΕΚΤ να αναστείλει την αποδοχή τίτλων 

εκδόσεως ή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, αλλά και λόγω της 

σημαντικής μείωσης των καταθέσεων. Ωστόσο οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν από 

28.6.2015, λόγω της αυξημένης εκροής καταθέσεων το Ά εξάμηνο του 2015 και παραμένουν σε ισχύ παρά την 

σταδιακή τους «χαλάρωση», συνετέλεσαν στη σταθεροποίηση της καταθετικής βάσης και στη βελτίωση της 

ρευστότητας. Η προοδευτική κίνηση της αντληθείσας ρευστότητας της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό 

στήριξης (ELA) κατά το διάστημα από 31.12.2014 έως και 30.09.2016 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Χρηματοδότηση ELA 

Δείκτες 30/09/16 31/12/15 Μεταβολή Ελάχιστο όριο Περιθώριο

CET 1 6,64% 5,98% 0,66% 4,50% 2,14%

TIER I 7,75% 7,04% 0,71% 6,00% 1,75%

Total  Capita l  Ratio 9,52% 8,78% 0,74% 8,00% 1,52%
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Διαφαίνεται επομένως αποκλιμάκωση του δανεισμού από το έκτακτο μηχανισμό στήριξης λόγω βελτίωσης του 

κλίματος οικονομικής εμπιστοσύνης.  

Σημειώνεται ότι η παροχή ρευστότητας από τον ELA χορηγείται σε κεφαλαιακά επαρκή πιστωτικά ιδρύματα με 

εξασφάλιση αποδεκτά στοιχεία του ενεργητικού και αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση από την ΕΚΤ. Η Τράπεζα 

συνεχίζει να έχει πρόσβαση στον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA) και έχει διαθέσιμα στοιχεία 

ενεργητικού που μπορούν να ενεχυριαστούν για την άντληση πρόσθετης ρευστότητας. 
 

Ενέργειες Διοίκησης: Η Διοίκηση κατάφερε να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας 

συγκεντρώνοντας το Δεκέμβριο του 2015 συνολικά 69,6 εκατ. €, υλοποιώντας τις αποφάσεις της ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2015 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 

2015, με την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δύο (2) νέων ομολογιακών δανείων. Η 

Διοίκηση της Τράπεζας έχει ακόμη ανοικτή τη διαδικασία αυξήσεως κεφαλαίου, επιζητώντας τη συμμετοχή 

στρατηγικού επενδυτή. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, με 

την αρτιότερη διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων, τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τη 

βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (margin), προκειμένου βελτιωθεί η λειτουργική κερδοφορία 

της Τράπεζας. 

2.3 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες 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 2016. Στην παράγραφο 2.3.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. 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 
 

• ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

• ΔΛΠ  16  και  ΔΛΠ  38  (Τροποποιήσεις)  «Διευκρίνιση  των  Επιτρεπτών  Μεθόδων  Απόσβεσης»  

(εφαρμόζεται  στις  ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

• ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). 

• ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) και έχει ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. 

• ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την 

υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται  στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  

1  Ιανουαρίου  2016). 
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες 

αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των  αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 

του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 ΔΠΧΑ  5  «Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης» 

 ΔΠΧΑ 7 «Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις» 

 ΔΛΠ 19 «Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς» 

 ΔΠΧΑ 34 «Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά» 

Η Τράπεζα θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, ωστόσο, 

εκτιμάται ότι δεν υφίσταται, ούτε αναμένεται, ουσιαστική επίδραση σε αυτές από την εφαρμογή των άνω 

προτύπων. 

 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 αναθεωρήσεις προτύπων έχουν δημοσιευτεί αλλά, είτε δεν έχουν 

τεθεί ακόμα σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.: 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 12 «Αναβαλλόμενη Φορολογία: Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1.1.2017). 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 7: Κατάσταση Ταμειακών Ροών-πρωτοβουλία γνωστοποίησης (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017).  

• ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (τροποποιήσεις): «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός 

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των 

εν λόγω τροποποιήσεων) 

• Δ.Π.Χ.Α. 15 "Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες" (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018). Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Δ.Π.Χ.Α. 14 "Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων" (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

• Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019). 

• Δ.Π.Χ.Α. 9: Χρηματοοικονομικά μέσα: (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018): Περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και το αναθεωρημένο μοντέλο 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου μοντέλου των πραγματοποιημένων 

πιστωτικών ζημιών. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οι αναθεωρημένες διατάξεις που αφορούν στη 

λογιστική αντιστάθμισης, οι οποίες ευθυγραμμίζουν το λογιστικό χειρισμό των σχέσεων αντιστάθμισης με 

τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 στις Οικονομικές της Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση 

από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016). Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις που εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των 

επενδυτικών οντοτήτων και παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα 

κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 

Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018). Δεν 

έχει 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 (με εξαίρεση την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9) δεν αναμένει 

σημαντικές επιδράσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων 

και Διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.  

 
2.4 Ίδια κεφάλαια – Συνεταιριστικό κεφάλαιο 

Η Τράπεζα, υπό προϋποθέσεις (βλέπε παρακάτω), είναι οργανισμός ανοικτού κεφαλαίου. Τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας ρυθμίζονται από το Ν. 1667/1986, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, από τις αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισμού και από το καταστατικό 

του Συνεταιρισμού, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές απ' αυτές που προβλέπει ο Νόμος.  
 

Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι ονομαστικές και άυλες. Κάθε συνεταίρος (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου), έχει το δικαίωμα πέραν της υποχρεωτικής μερίδας, να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό 

προαιρετικών μερίδων. Ο συνεταίρος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μερίδων του για τις 

υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο πριν από την εγγραφή του όσο και κατά το διάστημα 

που είναι μέλος. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου 

ή από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας ή της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού.  
 

Επιτρέπεται η έκδοση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, με προνόμιο, το οποίο θα συνίσταται σε 

δικαίωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλάσιου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα. 

Κατά τη διανομή των καθαρών κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης όλες ανεξαιρέτως οι συνεταιριστικές 

μερίδες ικανοποιούνται στην ίδια σειρά. Για τη λήψη απόφασης που αφορά την έκδοση των ανωτέρω 

προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων και τον καθορισμό του ως άνω πολλαπλασιαστή του 

μερίσματος, η Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 20 του καταστατικού και απαιτείται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του ίδιου 

άρθρου πλειοψηφία. 
 

Τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες δύναται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 

του Ν. 3606/2007. Τα ομόλογα αυτά και οι προαιρετικές μερίδες τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα 

άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Ν. 3756/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του. Ως προς τη 

μεταβίβαση, τη σύσταση βαρών και την επιβολή κατασχέσεων επί των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων 

εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τα εισηγμένα ομόλογα και μετοχές, αντίστοιχα. 
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Η απόκτηση αυτών των ομολόγων και των προαιρετικών μερίδων δεν προσδίδει στους κατόχους τους την ιδιότητα 

του μέλους του συνεταιρισμού. 
 

Απόδοση αξίας συνεταιριστικών μερίδων (άρθρο 40 καταστατικού): 

1. Κάθε χρόνο και πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το ύψος της αξίας της 

συνεταιριστικής μερίδας που αποδίδεται στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, στους  κληρονόμους του 

αποβιώσαντος συνεταίρου, αν κανένας τους δεν αποκτά την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού, καθώς και σε 

κάθε περίπτωση εξόφλησης συνεταιριστικής μερίδας από το Συνεταιρισμό. 

Κάθε συνεταίρος μπορεί, μετά από παρέλευση τριετίας από την έκδοσή τους, να υποβάλλει αίτηση για την απόδοση 

της αξίας όσων προαιρετικών μερίδων επιθυμεί. Η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων,  υποχρεωτικών 

και προαιρετικών, εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 149 του Ν. 4261/2014 και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986. Η αξία 

αυτή, με την επιφύλαξη των άρθρων 17 παρ. 2 και 22 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού, καταβάλλεται στους 

δικαιούχους μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την  αποχώρηση, τον αποκλεισμό ή την 

υποβολή της αιτήσεως.  
 

2. Ως αξία που αποδίδεται νοείται η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του 

Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, Ισολογισμό της 

τελευταίας χρήσης (εσωτερική λογιστική αξία).   
 

3. Η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεωτικών και προαιρετικών, θα τελεί υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, 

βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας. 
 

4. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Νόμο και την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

Περιορισμοί εξόφλησης / μεταβίβασης συνεταιριστικού κεφαλαίου:  

Η Τράπεζα, σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 149 του Ν. 4261/5.5.2014, δεν εγκρίνει την εξόφληση  

συνεταιριστικών μερίδων, όταν ο δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας υπολείπεται του ελαχίστου που επιβάλλει το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Σε κάθε περίπτωση  η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να απαγορεύει την 

εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων από την πλευρά της Τράπεζας, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά της. 

Επιπλέον, βάσει περιορισμού του καταστατικού της Τράπεζας (άρθρο 7), κανένας συνεταίρος δεν μπορεί να εξέλθει 

από την Τράπεζα πριν παρέλθει 3ετία από την ημερομηνία εγγραφής του, ούτε μπορεί να ζητήσει την απόδοση της 

αξίας των προαιρετικών  συνεταιριστικών του  μερίδων, πριν παρέλθει 3ετία από την ημερομηνία απόκτησής τους 

(άρθρο 40 καταστατικού). Τέλος, η συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική και προαιρετική) μεταβιβάζεται μόνο σε 

συνεταίρο. Η μεταβίβαση σε τρίτο, γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν 

παρέχεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του τρίτου στον Συνεταιρισμό ως 

συνεταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο.  
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Κατάταξη συνεταιριστικού κεφαλαίου στην καθαρή θέση ή κατάταξη ως χρηματοοικονομική υποχρέωση 

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2: Μερίδες μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και όμοια μέσα: 

Πολλά χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μερίδων μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές 

οντότητες, έχουν χαρακτηριστικά ιδίων κεφαλαίων, όπως τα δικαιώματα ψήφου και το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διανομές μερισμάτων. Κάποια χρηματοοικονομικά μέσα δίδουν στον κάτοχο το δικαίωμα να ζητήσει την εξόφληση 

έναντι μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού μέσου, αλλά δύνανται να περιλαμβάνουν ή να υπόκεινται σε 

περιορισμούς, σχετικά με το αν τα χρηματοοικονομικά μέσα θα εξοφληθούν. Ανάλογα με τους  όρους εξόφλησης 

καθορίζεται αν τα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια ή χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις. Το συμβατικό δικαίωμα του κατόχου ενός χρηματοοικονομικού μέσου να ζητήσει την εξόφληση, δεν 

προϋποθέτει, από μόνο του, την κατάταξη του χρηματοοικονομικού μέσου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Μάλλον, η οικονομική οντότητα πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

χρηματοοικονομικού μέσου για τον προσδιορισμό της κατάταξής του ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ίδια 

κεφάλαια. Στους όρους και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται σχετικοί τοπικοί Νόμοι, κανονισμοί και το καταστατικό 

της οικονομικής οντότητας, που ισχύει κατά την ημερομηνία της κατάταξης, αλλά όχι οι αναμενόμενες μελλοντικές 

τροποποιήσεις εκείνων των Νόμων, των κανονισμών ή του καταστατικού.  

 

Οι καταθέσεις όψεως, περιλαμβανομένων των τρεχούμενων και των καταθετικών λογαριασμών και οι παρόμοιες 

συμβάσεις που προκύπτουν, όταν τα μέλη φέρονται ως πελάτες, είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 

οικονομικής οντότητας. 

 

Ειδικότερα, οι μερίδες μελών θα κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια όταν:  

• Η οικονομική οντότητα έχει άνευ όρων δικαίωμα να αρνηθεί να εξοφλήσει τις μερίδες των μελών. 

• Οι τοπικοί Νόμοι ή οι κανονισμοί ή το καταστατικό της οικονομικής οντότητας δύνανται να επιβάλλουν 

διάφορες απαγορεύσεις στην εξόφληση των μερίδων των μελών, π.χ. άνευ όρων απαγορεύσεις ή 

απαγορεύσεις που βασίζονται σε κριτήρια ρευστότητας. Αν η εξόφληση απαγορεύεται ρητά από τους 

τοπικούς Νόμους ή τους κανονισμούς ή το καταστατικό της οικονομικής οντότητας, οι μερίδες των μελών 

θεωρούνται ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, οι διατάξεις των τοπικών Νόμων, των κανονισμών ή του καταστατικού 

της οικονομικής οντότητας, που απαγορεύουν την εξόφληση, μόνο εφόσον πληρούνται (ή δεν πληρούνται) 

ορισμένες προϋποθέσεις, όπως οι περιορισμοί που αφορούν τη ρευστότητα, δεν έχουν ως συνέπεια οι 

μερίδες των μελών να θεωρούνται ίδια κεφάλαια. 

Μια άνευ όρων απαγόρευση μπορεί να είναι απόλυτη, με την έννοια ότι απαγορεύονται όλες οι εξοφλήσεις. Μια 

άνευ όρων απαγόρευση μπορεί να είναι μερική, με την έννοια ότι απαγορεύει την εξόφληση των μερίδων των 

μελών, αν η εξόφληση θα γινόταν η αιτία, ο αριθμός των μερίδων των μελών ή το ύψος του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου από μερίδες μελών να πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Οι μερίδες των μελών που υπερβαίνουν 

το ύψος της απαγόρευσης της εξόφλησης είναι υποχρεώσεις, εκτός αν, η οντότητα έχει άνευ όρων δικαίωμα να 

αρνηθεί να εξοφλήσει, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός των μερίδων ή το ύψος 

του καταβεβλημένου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση εξόφλησης, δύναται να μεταβληθεί από καιρό 

εις καιρό. Μια τέτοια μεταβολή στην απαγόρευση εξόφλησης, οδηγεί σε μία μεταφορά ανάμεσα σε 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα θα επιμετρήσει τη χρηματοοικονομική της υποχρέωση για 

εξόφληση στην εύλογη αξία. 
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Για τις μερίδες μελών με χαρακτηριστικό εξόφλησης, η οικονομική οντότητα επιμετρά την εύλογη αξία της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης για εξόφληση, σε ποσό όχι χαμηλότερο από το μέγιστο καταβλητέο ποσό, 

σύμφωνα με τους όρους της προεξόφλησης του καταστατικού της ή του εφαρμοστέου Νόμου, προεξοφλημένο 

από την πρώτη ημερομηνία που το ποσό αυτό θα μπορούσε να γίνει απαιτητό. 

 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 του Δ.Λ.Π. 32, οι διανομές σε κατόχους συμμετοχικών τίτλων, αναγνωρίζονται 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, καθαρές από κάθε όφελος φόρου εισοδήματος. Οι τόκοι, τα μερίσματα και άλλες 

αποδόσεις που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα που κατατάσσονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

είναι δαπάνες, ανεξάρτητα αν τα ποσά που καταβάλλονται χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το Νόμο ως μερίσματα, 

τόκοι ή αλλιώς. 

 

Η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει το σύνολο του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου στα Ίδια Κεφάλαια, καθότι δεν 

υφίσταται σχετική άδεια από την ΤτΕ, για επιστροφές κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 149 

του Ν. 4261/5.5.2014.  

 

2.5 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικών 

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 οικονομικών καταστάσεων, εξαιτίας αφενός των 

υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών που ενέχουν, και αφετέρου λόγω της ευαισθησίας των 

οικονομικών καταστάσεων σε αυτές. 

 

3.1 Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου: 

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου που σχηματίζονται είναι αποτέλεσμα συνεχούς αξιολόγησης του 

δανειακού χαρτοφυλακίου και των πιθανών ζημιών του. Οι εκτιμήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων 

όπως η οικονομική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των καλυμμάτων, η γενικότερη 

οικονομική κατάσταση και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η διοίκηση πιστεύει ότι οι διενεργηθείσες προβλέψεις 

είναι λογικές και δικαιολογούνται επαρκώς. 
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3.2 Ανακτησιμότητα Αναβαλλόμενου Φόρου: 

Η αναβαλλόμενη φορολογία ρυθμίζεται από το ΔΛΠ 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 των υποχρεώσεων και από την αντίστοιχη 

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

κινδύνου, τη ζημία απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τη ζημία από την εφαρμογή του 

προγράμματος ανταλλαγής ΟΕΔ (+PSI) και την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από τις εκπιπτόμενες 

φορολογικά ζημίες. 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 εξ αυτών δεν ελέγχονται από την ίδια 

την Τράπεζα (οικονομικό περιβάλλον, παροχή ρευστότητας, αναλήψεις καταθετών κλπ). Σύμφωνα με το άρθρο 

27Α του Ν.4172/13 η Τράπεζα δύναται να μετατρέψει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απατήσεις επί 

συγκεκριμένων προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου. Η Τράπεζα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων το Μάρτιο του 2016 έχει 

υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 όπως ισχύει. Το ποσό της φορολογικής 

απαίτησης είναι ο φόρος που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών 

εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από την απευθείας διαγραφή 

επισφαλών απαιτήσεων (χωρίς προηγούμενη ληφθείσα πρόβλεψη), οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 

2015, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση». Το ποσό αυτό μετατρέπεται, στο 

σύνολο του ή μερικά κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, σε 

περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης της Τράπεζας είναι ζημία, 

σύμφωνα με τις, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική Γενική 

Συνέλευση των συνεταίρων.  

 

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

απαίτηση ανέρχεται σε 46,29 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον αναλογούν φόρο 29% επί των προσωρινών διαφορών 

των συσσωρευμένων προβλέψεων έναντι πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. 

 

3.3 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη: 

Η Τράπεζα ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ.39 για την ταξινόμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ως 

επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη. Η ταξινόμηση εξαρτάται από πρόθεση της Διοίκησης και την ικανότητα 

διαρκούς κατοχής τέτοιων επενδύσεων μέχρι τη λήξη τους. 

 

3.4 Κατάταξη Συνεταιριστικού Κεφαλαίου: 

Η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του Συνεταιριστικού 

Κεφαλαίου στην καθαρή Θέση σύμφωνα με την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2. Η μεταβολή στο μέλλον αυτών ή 

ορισμένων εξ αυτών των προϋποθέσεων (βλέπε παρ.2.4) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση του 

συνόλου ή μέρους των ιδίων κεφαλαίων στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
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4. Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων, διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων σε συνάρτηση με τους 

επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας ενώ αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης 

κινδύνων, καθώς και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αξιολογείται και εξελίσσεται διαρκώς 

λαμβάνοντας υπόψη τη βάση ιστορικών δεδομένων της Τράπεζας, τη δυναμική των αγορών, την εναρμόνιση με 

εποπτικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την 

υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έχει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας.  
 

Η Έκθεση της Τράπεζας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων αυτών 

παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 4.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. 
 

5. Κίνδυνοι που συνδέονται με την δημοσιονομική κρίση της  Ελλάδος: 

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική κρίση είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει σημαντική αρνητική 

επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην οικονομική κατάσταση 

της Τράπεζας.  
 

Όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη των εγχώριων Τραπεζικών Ιδρυμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, 

οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές το πρώτο εξάμηνο του 2015, η τραπεζική αργία και η 

επιβολή περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, η προσφυγική κρίση και η 

καθυστέρηση της «πρώτης αξιολόγησης» ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. 
 

Ωστόσο η εντός Ιουνίου 2016 επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής της Ελλάδος και η κατ’ επέκταση χρηματοδότηση της χώρας στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας με 

τους “δανειστές” ανέστρεψαν προσωρινά το αρνητικό αυτό κλίμα. Τη βάση της αξιολόγησης αυτής αποτέλεσε η 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια με τους Ν. 4337/2015, Ν. 4342/2015, Ν. 4346/2015 και Ν. 4354/2015, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις, καθώς και άλλες ρυθμίσεις δημοσιονομικού και 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

Παρά το γεγονός αυτό όμως και σύμφωνα με την έκθεση ολοκλήρωσης της «πρώτης αξιολόγησης», υφίστανται 

μέτρα και δεσμεύσεις από την πλευρά της Ελλάδος, η συζήτηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των οποίων 

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος (2016) έτους. Η 2η αξιολόγηση του 3ου Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής είναι καταλυτικής σημασίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς η 

άμεση και επιτυχής ολοκλήρωσή της, θα επιτρέψει νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δις. ευρώ από τον επίσημο 

τομέα, ανοίγοντας παράλληλα και το δρόμο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο υφιστάμενο πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, η επιτυχής ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και όσον αφορά την σταδιακή αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των καταθετών και την προοδευτική επανεκκίνηση της οικονομίας. 
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6. Κεφαλαιακή επάρκεια: 

Η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο να μην έχει επαρκή κεφάλαια, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 

εποπτικής 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 επηρεασθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων και από την 

επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και της απομείωσης του ενεργητικού. 

Η ενδεχόμενη επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του ενεργητικού της Τράπεζας ενδέχεται να δημιουργήσει την 

ανάγκη για πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια.   

Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αυξήσεως κεφαλαίου που 

πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο (12ος/2015) και της διάθεσης (2) νέων ομολογιακών δανείων για 

την ενίσχυση του συντελεστή των κεφαλαίων των πρόσθετων στοιχείων της Κατηγορίας 1 (Tier Ι). Ο Δείκτης 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) διαμορφώθηκε στις 30.09.2016 στο 6,64%, ο 

Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER I) διαμορφώθηκε στο 7,75% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 

διαμορφώθηκε στο 9,52%. Το πλεόνασμα στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,52% ή περίπου 20,09 

εκατ. €. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 575/2013, οι ελάχιστες τιμές τους είναι 

τουλάχιστον 4,5%, 6% και 8% αντίστοιχα.  

Βλέπε και σημείωση 29 σχετικά με τα προβλέψιμα μερίσματα και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 241/2014. 

 

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν.4261/2014  ενσωματώνεται η Οδηγία  2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας που 

υποχρεούνται να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Ειδικότερα από 01.01.2016 τα ιδρύματα τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, «απόθεμα ασφαλείας διατήρησης 

κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1» ίσο με ποσοστό 2,5% επί του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε 

κίνδυνο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του   Κανονισμού. Επίσης τα 

ιδρύματα τηρούν «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας» ίσο με το γινόμενο του συνολικού ποσού 

των ανοιγμάτων τους σε κίνδυνο το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 επί το σταθμισμένο μέσο όρο των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος 

ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4261/14. 
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Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.4261/14 : 

• για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016: α) το απόθεμα ασφαλείας 

διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 

0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα ασφαλείας δεν υπερβαίνει το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του 

ιδρύματος. 

• για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017: α) το απόθεμα ασφαλείας 

διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 

1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος  β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα ασφαλείας δεν υπερβαίνει το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, 

• για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018: α) το απόθεμα ασφαλείας 

διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 

1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος δεν υπερβαίνει το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων 

ανοιγμάτων του ιδρύματος.  

 

Με το άρθρο 127 του Ν.4261/14, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως η εντεταλμένη αρχή, επιφορτισμένη με τον 

καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΠΕΕ 55/18.12.2015 

της ΤτΕ το ποσοστό του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 1ο τρίμηνο του 2016 

ορίζεται μηδενικό (0%). Το εκάστοτε ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ορίζεται σε τριμηνιαία 

βάση. 

 

7. Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (Οδηγία 2014/59/ΕΕ) : 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4335/15 ενσωματώνεται στη νομοθεσία η οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση 

του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων, και την τροποποίηση των οδηγιών 82/891/ΕΟΚ, 2011/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 

2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) 

648/2012. Η βασική φιλοσοφία του νέου νόμου είναι ότι τις ζημίες ενός ιδρύματος δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι 

φορολογούμενοι πολίτες, παρά μόνο ως έσχατο μέσο. Οι ζημίες βαρύνουν πρωτίστως τους μετόχους και μετά τους 

πιστωτές (bail in). Οι παραπάνω διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ από 1.1.2016.  

Επίσης αναφέρεται ότι στη Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής της 22 Μαΐου 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 70 του νόμου, καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαχείριση των 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα και μεταβιβάζονται ή ανατίθενται σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 

(Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.). 
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8. Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο: 

Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 30.09.2016 , έχει ως εξής : 

 Συνολική Έκθεση στον Πιστωτικό Κίνδυνο

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγμάτων συσχετιζόμενος με εντός ισολογισμού στοιχεία 30.09.2016 31.12.2015

Διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 26.699.775 31.250.584

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 4.761.217 4.243.189

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 1.408.245 1.405.226

∆άνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 1.222.429.457 1.241.933.502

Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενο μέχρι τη λήξη 7.976.906 7.743.353

Συνολική αξία εντός ισολογισμού στοιχείων που υπόκεινται σε στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (α) 1.263.275.600 1.286.575.854

Λοιπά εντός ισολογισμού στοιχεία που δεν υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 149.608.980 153.109.667

Σύνολο Ενεργητικού 1.412.884.579 1.439.685.521

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγμάτων συσχετιζόμενος με εκτός ισολογισμού στοιχεία:

Εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις και λοιπές εγγυήσεις 110.355.351 131.414.299

Συνολική αξία εκτός ισολογισμού στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (β) 110.355.351 131.414.299

Συνολική αξία ανοιγμάτων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (α+β) 1.373.630.950 1.417.990.153

9. Εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων: 

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

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Όχι 4.761.217 4.761.217 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων
Ναι 1.408.245 1.408.245 3

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Όχι 1.222.429.457 1.222.429.457 3

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων - διακρατούμενο μέχρι τη λήξη Όχι 7.976.906 8.325.114 2

Υποχρεώσεις Ιεραρχία εύλογης αξίας

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες Όχι 133.000.000 133.000.000 3

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Όχι 148.278.323 148.278.323 3

Υποχρεώσεις προς πελάτες Όχι 982.102.078 982.102.078 3

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Όχι 38.293.469 38.293.469 3

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Όχι 4.243.189 4.243.189 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων
Ναι 1.405.226 1.405.226 3

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Όχι 1.241.933.502 1.241.933.502 3

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων - διακρατούμενο μέχρι τη λήξη Όχι 7.743.353 8.139.075 2

Υποχρεώσεις Ιεραρχία εύλογης αξίας

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες Όχι 162.000.000 162.000.000 3

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Όχι 123.986.732 123.986.732 3

Υποχρεώσεις προς πελάτες Όχι 1.015.015.937 1.015.015.937 3

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Όχι 38.247.293 38.247.293 3

Απαιτήσεις 

Τήρηση στην 

εύλογη αξία

30.09.2016

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Απαιτήσεις 

Τήρηση στην 

εύλογη αξία

31.12.2015

Ιεραρχία εύλογης αξίας
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10. Καθαρά έσοδα από τόκους: 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως εξής: 

 

Η πτωτική τάση του κόστους των καταθέσεων1 συνεχίσθηκε στο εννεάμηνο του 2016, με το μέσο κόστος καταθέσεων 

να διαμορφώνεται σε 2,02%  έναντι 2,17% το 2015. Η μείωση των εσόδων & εξόδων από τόκους οφείλεται στην 

πτώση των επιτοκίων, ενώ αρνητική ήταν η μεταβολή στο margin που ανήλθε σε 1,97 % στο 2016 έναντι 2,18% την 

προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το margin κατά την 30.09.2016 παρουσιάζει βελτίωση έναντι της 

30.06.2016 που ανερχόταν σε 1,94%. Το κόστος χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού στήριξης ανέρχεται σε 

1,50%. 

 

 1Στο μέσο κόστος καταθέσεων περιλαμβάνονται έξοδα και προμήθειες ΕΤΕΠ , Ελληνικού Δημοσίου & ΤτΕ καθώς &η  εισφορά του Ν.128 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Έσοδα τόκων από:

Τίτλους σταθερής απόδοσης (κρατικά ομόλογα) 301.689              276.921

Χορηγήσεις 48.604.099         55.201.209

Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 398.051              420.865

Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα 987                     3.658

Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα 45.235                172.921

Λοιπά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 163.101              188.091

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 49.513.162 56.263.665

Έξοδα τόκων από:

Υποχρεώσεις προς πελάτες 10.272.569         15.474.319

Προμήθειες εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 1.077.428           921.324

Παγκρήτιο Ομόλογο 2.053.499           280.480

Εισφορά σε ταμείο εγγύησης καταθέσεων 991.089              365.250

Υποχρεώσεις προς Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 527.993              841.769

Εισφορά Ν. 128/75 3.237.539           3.896.024

Τόκοι ειδικών καταθέσεων Κεντρικών Τραπεζών 1.645.655           1.100.199

Tόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 19.805.772 22.879.365

Καθαρά έσοδα από τόκους 29.707.390 33.384.301
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11. Καθαρά έσοδα από προμήθειες: 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναλύονται ως εξής: 

 Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Έσοδα προμηθειών από:

Εγγυητικές επιστολές 1.639.213            1.976.741            

Διαχείριση διαθεσίμων 717.259               519.067               

Διαχείριση τίτλων πελατών 341.294               348.381               

Ποινές πρόωρης εξόδου προθεσμιακών καταθέσεων 9.448                   138.287               

Εξυπηρέτηση λογ. καταθ. όψεως και χορήγηση μπλοκ επιταγών 69.000                 81.967                 

Πιστωτικές κάρτες και καταναλωτική πίστη 708.277               572.948               

Ασφαλιστικές εργασίες 375.248               393.150               

Λοιπές εργασίες χορηγήσεων 968.227               1.391.508            

Διεκπεραίωση επιταγών 161.511               222.412               

Εισπράξεις για τρίτους 167.448               153.142               

Εισαγωγικές - εξαγωγικές εργασίες 33.077                 31.019                 

Μεταβιβάσεις μερίδων 49                        502                      

Λοιπές εργασίες 6.272                   -                           

Σύνολο εσόδων από προμήθειες 5.196.323 5.829.125

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Έξοδα προμηθειών από:

Πιστωτικές κάρτες 472.281               414.989               

Α.Τ.Μ. 102.742               61.511                 

P.O.S. 39.071                 32.027                 

Συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου 18.074                 17.128                 

Τειρεσίας Α.Ε. 148.503               149.349               

Έξοδα προμηθειών από λοιπές εργασίες 20.324                 17.365                 

Σύνολο εξόδων από προμήθειες 800.995 692.370

Καθαρά έσοδα από προμήθειες 4.395.328 5.136.755
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12. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 

Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά την 30.09.2016 ήταν 386 άτομα (2015 : 391): 

 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Μισθοί 7.412.610               7.451.614               

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου προσωπικού 1.775.607               1.770.942               

Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού 321.918                  301.742                  

Αποζημιώσεις απολύσεως προσωπικού 10.500                    428                         

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 122.250                  122.250                  

Σύνολο 9.642.884 9.646.976 

13. Γενικά διοικητικά έξοδα: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 942.827                  1.070.968               

Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά 401.729                  440.450                  

Ενοίκια κτιρίων 614.800                  617.825                  

Ασφάλιστρα 90.896                    89.202                    

Επισκευές και συντηρήσεις 498.289                  615.572                  

Έξοδα φωτισμού 318.749                  312.077                  

Έξοδα ύδρευσης 10.964                    14.263                    

Καθαρισμός καταστημάτων 78.270                    71.711                    

Λοιπές παροχές τρίτων 30.000                    30.086                    

Έξοδα μεταφορών 38.607                    33.188                    

Έξοδα ταξιδίων 18.567                    23.866                    

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 71.674                    53.410                    

Συνδρομές - Εισφορές 104.239                  148.026                  

Έντυπα και γραφική ύλη 76.660                    71.651                    

Έξοδα δημοσιεύσεων 5.719                      16.846                    

Οδοιπορικά έξοδα 11.840                    15.724                    

Λοιπές εισφορές 5.548                      5.805                      

Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών 243.668                  375.649                  

Έξοδα φύλαξης χώρων 76.255                    73.351                    

Έξοδα χρηματαποστολών 67.857                    94.949                    

Έξοδα εκδόσεως Ομολογιακών δανείων 46.176                    -                              

Λοιπά διάφορα έξοδα 214.845                  168.537                  

Σύνολο 3.968.177 4.343.156 

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αφορούν κυρίως αμοιβές για νομικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες. 
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14. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: 

Πρόβλεψη σχηματίζεται για την αναμενόμενη ζημία (Expected Loss) του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνίας 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Χαρτόσημο μισθωμάτων 12.981                    13.206                    

Φόρος ακίνητης περιουσίας 33.145                    (10.927)                   

Λοιποί φόροι-τέλη 24.748                    70.039                    

Δωρεές - Επιχορηγήσεις 9.000                      1.960                      

Σύνολο 79.874 74.279

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 1.157.230 1.286.625

15. Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  9.000.000 31.523.512

16. Φόροι 

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

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο / (έξοδο)           (3.109.351)                  8.269.803 

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

για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2011 – 2015 ανέρχονται σε 225.000€. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση συνολικών εσόδων προκύπτει ως εξής : 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Διαφοράς αποσβέσεων παγίων (8.245)                  (6.826)                      

Αποαναγνώριση κεφαλαιοποιημένων δαπανών -                           (109)                         

Αποτιμήσεων ακινήτων από πλειστηριασμού -                           16.009                     

Ζημίας πώλησης παγίων -                           (2.307)                      

Αποτέλεσμα πώλησης ακινήτων από πλειστηριασμούς (2.023)                  (35.903)                    

Αναγνώριση 1/30 της ζημίας από PSI -                           162.908                   

Αναβαλλόμενος από αποτίμηση ΟΕΔ 67.730                 67.730                     

Πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (35.453)                (35.453)                    

Έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων 13.391                 -                               

Αναβαλλόμενος από φορολογικές ζημίες 3.073.950            2.028.773                

Προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου -                           (4.472.819)               

Σύνολο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3.109.351            (2.277.996)               

Αναβαλλόμενος από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή -                           (5.991.807)               

Σύνολο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3.109.351            (8.269.803)               
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17. Κέρδη ανά μερίδα 

18. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους                  7.618.382                     414.646 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μερίδων σε κυκλοφορία                  5.740.454                  1.858.893 

Bασικά κέρδη ανά μερίδα                       1,3271                       0,2231 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Επιχειρηματική πίστη 1.398.676              1.402.334              

Εμπόριο 460.624                 465.725                 

Υπηρεσίες & Ελεύθερα Επαγγέλματα 100.721                 101.488                 

Βιομηχανία 177.362                 179.208                 

Ναυτιλία 334                        2.424                     

Κατασκευές 221.612                 214.095                 

Τουρισμός 282.478                 281.365                 

Ενέργεια 32.895                   34.550                   

Γεωργία/Κτηνοτροφία 38.613                   38.942                   

Λοιπά 58.931                   54.877                   

Δημόσιος Τομέας 25.106                   29.660                   

Στεγαστική πίστη 151.913                 156.500                 

Καταναλωτική πίστη 88.176                   92.002                   

ΣΥΝΟΛΟ 1.638.765 1.650.836

Άλλες απαιτήσεις

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών 1.191 1.046

Σύνολο δάνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 1.639.956 1.651.882
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Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για απομείωση των δανείων έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.2016 30.09.2015

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 409.948                 380.800                 

Διαγραφές (1.421)                    (183)                       

Πρόβλεψη περιόδου 9.000                     31.524                   

Υπόλοιπο 30η Σεπτεμβρίου 417.527                 412.140                 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1.630.000,00

1.635.000,00

1.640.000,00

1.645.000,00

1.650.000,00

1.655.000,00

1.660.000,00

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016

Π
ο

σ
ό

 σ
ε 

χι
λ

. 
ευ

ρ
ώ

Σχηματισμένες προβλέψεις έναντι απαιτήσεων κατά πελατών

∆άνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες Δείκτης (Προβλέψεις / απαιτήσεις κατά πελατών)

Λογαριασμός / Δείκτης 30.09.2016 31.12.2015

Δάνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες 1.639.956.406 1.651.881.502

Σωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο 417.526.949 409.948.000

Αξία καλυμμάτων δανείων 1.041.782.439 1.051.916.828

Δάνεια σε καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών) 693.670.880 724.183.981

Οριστικές καθυστερήσεις 226.535.240 205.524.024

NPEs 1.038.887.495 1.058.507.229

Δάνεια σε καθυστέρηση (%) 42,30% 43,84%

Οριστικές καθυστερήσεις / Δάνεια 13,81% 12,44%

NPEs  / Δάνεια 63,35% 64,08%

Προβλέψεις / Δάνεια 25,46% 24,82%

Προβλέψεις / Δάνεια σε καθυστέρηση 60,19% 56,61%

Καλύμματα προς δάνεια 63,53% 63,68%

Καλύμματα + Προβλέψεις / Δάνεια 88,98% 88,50%

Μέσο Επιτόκιο Δανείων και Λοιπών Τοκοφόρων  Στοιχείων Ενεργητικού 3,99% 4,35%

Μέσο Επιτόκιο Καταθέσεων και Λοιπών Υποχρεώσεων Τοκοφόρου 2,02% 2,17%

Επιτοκιακό περιθώριο (margin) 1,97% 2,18%
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19. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών μέσων, κατεχόμενων μέχρι τη λήξη 1.523.397            1.591.128          

Διαφορά προβλέψεων Πιστωτικού κινδύνου 41.192.777          41.192.777        

Υπεραξία ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (463.884)              (472.129)            

Απομειώσεις ακινήτων από πλειστηριασμούς & επενδυτικών 984.445               982.422             

Δαπάνες εκδόσεως ομολογιακών δανείων (115.676)              (102.285)            

Διαφορά Άυλων στοιχείων (269.530)              (269.530)            

Πρόβλεψη αποζ.προσωπικού 519.823               484.370             

Αναβαλλόμενη φορολ.απαίτηση προσωρινών διαφορών α 43.371.353          43.406.753        

Ζημία PSI β 5.647.460            5.647.460          

Αναβαλλόμενη φορολ.απαίτηση άρ 27 Ν.4172/13 (πιστωτικού κινδύνου) γ 2.214.177            2.214.177          

Αναβαλλόμενη φορολ.απαίτηση από εκπτιπτόμενες φορολογικά  ζημίες δ 4.898.203            7.972.153          

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης α+β+γ+δ 56.131.193          59.240.544        

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 μελλοντικά φορολογητέο 

εισόδημα.   

Οι ουσιώδεις προσωρινές διαφορές αφορούν :  

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

• Διαφορά αποτίμησης χαρτοφυλακίου ΟΕΔ που διακανονίζεται σταδιακά βάση του υπολειπόμενου χρόνου 

διακράτησης. 

• Ζημία από την ανταλλαγή ΟΕΔ βάσει PSI η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά  σε συνολική διάρκεια 30 ετών 

(έως χρήση 2027).  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες αφορούν τις ζημίες της χρήσης 

2013 καθώς και ζημίες από χρεωστικά αποθεματικά που αναγνωρίστηκαν ως εκπιπτόμενες φορολογικές ζημίες στη 

χρήση 2014, βάσει του άρ.72 του Ν.4172/13.  
 

Ο χρόνος ανάκτησης της φορολογικής απαίτησης έχει εκτιμηθεί βάσει του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας που 

καλύπτει την επόμενη 5ετία.  

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.4172/13 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4340/15 αφορούν στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου. Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών 

εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συνεταίρων με την αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, για την αύξηση του συνεταιριστικού 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 ή 

συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  
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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, που έχει προκύψει σε 

βάρος των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του 

άρθρου 26 και β) στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού 

κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων 

νομικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του N.4172/13 και 

εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση των 

συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, μετατρέπεται, 

στο σύνολο του ή μερικά κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε 

περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, 

σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από 

την τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων. 

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

ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά 

εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν 

συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης 

[Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων Χ λογιστική, 

μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης)]. Η απαίτηση της 

παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα 

φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές 

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 αναλογών 

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 ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) οι οποίοι 

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε 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 συνεταιριστικών μερίδων νοείται η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει 

από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό του νομικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν 

παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής 

πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. 
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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 46,29 εκατ. €. 

Βάση Υπολογισμού 30.06.2015 Διαφορές 29% 

PSI 19.848.500 5.756.065 

Διαφορά συσσωρευμένων προβλέψεων 139.784.568 40.537.524 

 159.633.068 46.293.589 

 

20. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής:: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Προκαταβολή και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος 792.581                     726.631                     

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 36.208.493                35.810.443                

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 2.799.527                  3.065.645                  

Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων 6.856.840                  5.960.831                  

Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους 247.591                     270                            

Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα (11.509)                     337.168                     

Έσοδα προμηθειών εισπρακτέα 175.500                     123.531                     

Έξοδα επομένων χρήσεων 8.617                         415.105                     

Σύνολο 47.077.641 46.439.624

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

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 γ) η χρηματοδότηση της εξυγίανσης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο κεφάλαιο Β του 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. 

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. 
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21. Υποχρεώσεις προς Κεντρικές Τράπεζες 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

Πρόκειται για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ με ενέχυρο Ομόλογα Ελληνικού 

Δημοσίου και Δάνεια. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η σταδιακή αποκλιμάκωση της εν λόγω 

χρηματοδότησης. 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Χρηματοδότηση ELA 133.000.000           162.000.000              
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22. Υποχρεώσεις προς πελάτες 

Οι καταθέσεις και οι λοιποί λογαριασμοί πελατών αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Καταθέσεις όψεως 231.906.871             244.401.504

Καταθέσεις ταμιευτηρίου 238.141.392             269.976.234

Καταθεσεις προθεμίας 507.524.051             494.793.718
Επιταγές και εντολές πληρωτέες 4.529.764                 5.844.480

Σύνολο 982.102.078 1.015.015.937
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23. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 

24. Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Τα λοιπά στοιχεία παθητικού αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Παγκρήτιο Ομόλογο εκδόσεως 2015 μειωμένης εξασφάλισης 23.500.000            23.500.000              

Μείον: Δαπάνες εκδόσεως Ομολόγου (187.039)               (214.731)                  

Παγκρήτιο Ομόλογο εκδόσεως 2015 μετατρέψιμο συνετ. μερίδες 15.100.000            15.100.000              

Μείον: Δαπάνες εκδόσεως Ομολόγου (119.491)               (137.976)                  

Σύνολο 38.293.469 38.247.293

Ομόλογο  Μειωμένης Εξασφάλισης (κοινό) Όροι

Ημερομηνία έκδοσης 21/12/2015

Ημερομηνία λήξης 21/12/2022

Έτη - δόσεις Εφάπαξ στο 7ο έτος

Ποσό 23.500.000,00

Ονομαστική αξία ομολόγου 100.000,00

Πλήθος Ομολογιών 235

Επιτόκιο 6,50%

Καταβολή τόκου Ετησίως /365 ημέρες

Έξοδα έκδοσης 214.730,72

Effective rate 6,668%

Αναγνώριση στα Εποπτικά Κεφάλαια 

Κατηγορίας 2
Tier II

Μετατρέψιμο Ομόλογο Όροι

Ημερομηνία έκδοσης 21/12/2015

Ημερομηνία λήξης Αόριστη διάρκεια

Ποσό 15.100.000,00

Ονομαστική αξία ομολόγου 100.000,00

Πλήθος Ομολογιών 151

Επιτόκιο 8,00%

Καταβολή τόκου Ετησίως /365 ημέρες

Έξοδα έκδοσης 137.975,91

Effective rate 8,177%

Αναγνώριση στα Εποπτικά Κεφάλαια 

Κατηγορίας 1
Tier I

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων 5.734.402              5.838.764

Επιταγές Καλύμματα προς Είσπραξη 2.911.522              1.587.218

Τόκοι και προμήθειες δουλευμένοι/ες 4.430.376              1.087.061

Εισπράξεις από Πλειστηριασμούς σε αναμονή 796.667                 968.185

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 307.400                 945.493

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 231.003                 836.198

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 280.771                 585.706

Λοιπές υποχρεώσεις 110.101                 503.664

Εισφορά Ν. 128/75 368.000                 364.745

Δουλευμένα έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και Εκδόσεως Ομολ. Δανείων -                             356.700

Ταμείο εγγύησης καταθέσεων 673.415                 290.978

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη (για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις) 225.000                 225.000

Τηλεφωνικά - Ηλεκτρικό ρεύμα - Ταχυδρομικά 189.278                 181.745

Υποχρεώσεις από εκκαθαρίσεις καρτών 35.851                   89.492

Λοιπά έξοδα δουλευμένα 508.152                 -                             

Σύνολο 16.801.938 13.860.948
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25. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 

Το 2015 ήταν έτος «ανακεφαλαιοποίησης» της Τράπεζας για την αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής της 

επάρκειας. Η Τράπεζα συγκέντρωσε συνολικά 69,6 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2015 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 2015, με την 

επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δύο (2) νέων ομολογιακών δανείων που 

προσμετρούνται στα εποπτικά κεφάλαια.  

Η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του Συνεταιριστικού 

Κεφαλαίου στην καθαρή Θέση σύμφωνα με την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 2, καθότι δεν υφίσταται η σχετική άδεια 

από την ΤτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.4261/05-05-2014 για επιστροφές κεφαλαίων. 

Αριθμός 

Μερίδων

Ονομαστική 

Αξία

Συνεταιριστικό 

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου 2015 1.858.206 37,5 69.682.725

Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδας Ά -32.500.725

Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδας ΄Β -27.884.965

Καθαρή αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 3.875.458 5 19.371.285

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 5.733.664 5 28.668.320

Καθαρή αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 11.669 5 58.345

Υπόλοιπο 30η Σεπτεμβρίου 2016 5.745.333 5 28.726.665

26. Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Διαφορά από  έκδοση μερίδων  υπέρ το άρτιο

Υπόλοιπο έναρξης 1η Ιανουαρίου 2015 59.387.714

Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδας Ά 32.500.725

Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδας ΄Β 27.884.965

Καθαρή αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 11.204.438

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 130.977.842

Καθαρή αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 35.007

Υπόλοιπο 30η Σεπτεμβρίου 2016 131.012.849
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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. Οι σωρευμένες προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2011 έως 2015 ανέρχονται σε 

225.000€ και κρίνονται επαρκείς. 

Λειτουργικές Μισθώσεις : Οι υποχρεώσεις της Τράπεζας (ως μισθώτριας)  προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

κτίρια που χρησιμοποιεί για τα υποκαταστήματά της. Οι απαιτήσεις της (ως εκμισθώτριας) αφορούν μισθώσεις 

κτιρίων ιδιοκτησίας της σε τρίτους. 

Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων της Τράπεζας εκτιμώνται ως εξής: 

Οι ελάχιστες μελλοντικές εισπράξεις μισθωμάτων της Τράπεζας εκτιμώνται ως εξής: 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

εντός ενός έτους                     109.968                       17.770 

πέραν του έτους και μέχρι 5 έτη                     549.841                       88.850 

πέραν των 5 ετών                     439.873                       53.310 

Σύνολο                  1.099.681                     159.930 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

εντός ενός έτους                     819.733                     822.230 

πέραν του έτους και μέχρι 5 έτη                  4.098.665                  4.111.150 

πέραν των 5 ετών                  3.278.932                  3.288.920 

Σύνολο                  8.197.330                  8.222.300 

Κεφαλαιακές 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. 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Εγγυητκές επιστολές              110.062.681              131.228.414 

Ενέγγυες πιστώσεις                     292.670                     185.885 

Σύνολο              110.355.351              131.414.299 

Ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις  : Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές ή σε διαιτησία υποθέσεις που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Η 

Τράπεζα διεκδικεί μέσω των νομικών διαδικασιών τη δικαστική είσπραξη καθυστερημένων οφειλών στα πλαίσια 

της τραπεζικής πρακτικής. 

 

Στοιχεία ενεργητικού σε ενέχυρο :  Το διακρατούμενο έως τη λήξη χαρτοφυλάκιο ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 13,23 

εκατ. €, πλέον λοιπών ομολόγων πελατών συνολικής αξίας 1,325 εκατ. € (σύνολο 14,55 εκατ. €), πλέον 

απαιτήσεων κατά πελατών 277,65 εκατ. € ενεχυριάστηκαν για την λήψη ρευστότητας από τον ειδικό έκτακτο 

μηχανισμό ρευστότητας (ELA). 
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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 : 

Ποσά σε ευρώ 30.09.2016 31.12.2015

Δάνεια 9.174.574 9.264.312

Καταθέσεις 4.857.099 5.274.762

Ομολογίες εκδοσεώς μας 300.000 300.000

Εγγυητικές Επιστολές εν ισχύ 3.192.751 4.359.626

Λοιπές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) -                                -                             

Μερίδες 121.424 122.673

30.09.2016 30.09.2015

Αμοιβές & λοιπές παροχές βασικών Διοικητικών Στελεχών 303.472 309.736

Αμοιβές & αποζημιώσεις  μελών ΔΣ & Επιτροπών 56.967 55.015

Τα Λοιπά συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως Νομικά Πρόσωπα που συνδέονται με μέλη του Διοικητικού 

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

Με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 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.  
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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 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.  

 

Διατάξεις καταστατικού: Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού από τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού που 

προκύπτουν σε κάθε χρήση, αφού αφαιρεθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι, κλπ), διατίθεται: α) Ποσοστό δέκα 

στα εκατό (10%) τουλάχιστο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 24. β)  Ποσοστό 

πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστο για έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25. Το, μετά την 

αφαίρεση των παραπάνω ποσών, απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών, διατίθεται  από τη Γενική Συνέλευση: α) 

Για το σχηματισμό και άλλων εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 25 

παρ. 2 και 26 παρ. 2 του καταστατικού β) Για τη διανομή στους συνεταίρους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

καταστατικού, τυχόν ζημιές που προκύπτουν στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, μπορούν, αν το αποφασίσει η 

Γενική Συνέλευση, να καλυφθούν με τη χρησιμοποίηση κάθε είδους διατιθεμένων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού, 

καθώς και με επιβολή, έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. 
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Η Διοίκηση της Τράπεζας δεν έχει προτείνει, ούτε προτίθεται να 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 μερίδες, ως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι για την αναγνώριση προβλέψιμων 

μερισμάτων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.   

Επίσης δεν υπάρχουν «προβλέψιμες επιβαρύνσεις» που να μην έχουν περιληφθεί στα αποτελέσματα της 

ενδιάμεσης αυτής περιόδου. 

 

30. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Τράπεζα, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Ηράκλειο, 27 Οκτωβρίου 2016 
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