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19ïò ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ ÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012)

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31ÇÓ ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012)

1.Ôáìåßï êáé äéáèÝóéìá óôçí ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá 

3.ÁðáéôÞóåéò êáôÜ ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí 
á.¼øåùò 
â.ËïéðÝò áðáéôÞóåéò

4.ÁðáéôÞóåéò êáôÜ ðåëáôþí 
Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 

5.Ïìïëïãßåò êáé Üëëïé ôßôëïé óôáèåñÞò áðïäüóåùò 
á.Åêäüóåùò Äçìïóßïõ
â.Åêäüóåùò Üëëùí åêäïôþí

6.Ìåôï÷Ýò êáé Üëëïé ôßôëïé ìåôáâëçôÞò áðïäüóåùò 

7.Óõììåôï÷Ýò óå óõììåôï÷éêïý åíäéáöÝñïíôïò åðé÷åéñÞóåéò 

9.¢õëá ðÜãéá óôïé÷åßá 
á.¸îïäá éäñýóåùò êáé ðñþôçò åãêáôáóôÜóåùò
ã.ËïéðÜ Üõëá ðÜãéá óôïé÷åßá
Ìåßïí: ÁðïóâÝóåéò Üõëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí 

10.Åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 
á.ÃÞðåäá - Ïéêüðåäá 

â.Êôßñéá êáé åãêáôáóôÜóåéò êôéñßùí 
Ìåßïí: ÁðïóâåóìÝíá êôßñéá - åãêáôáóôÜóåéò êôéñßùí 

ã.¸ðéðëá, çëåêôñïíéêüò êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò 
Ìåßïí: ÁðïóâåóìÝíá Ýðéðëá, çëåêôñïíéêüò êáé 
            ëïéðüò åîïðëéóìüò

ä.ËïéðÜ åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 
Ìåßïí: ÁðïóâåóìÝíá ëïéðÜ åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 

å.ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðü åêôÝëåóç êáé ðñïêáôáâïëÝò 

11.Ïöåéëüìåíï óõíåôáéñéóôéêü êåöÜëáéï

13.ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 

15.ÐñïðëçñùìÝíá Ýîïäá êáé Ýóïäá åéóðñáêôÝá 

ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÊÔÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÔÁÎÅÙÓ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ)
1.Åíäå÷üìåíåò Õðï÷ñåþóåéò 
â.Áðü åããõÞóåéò êáé õðÝããõá õðÝñ ôñßôùí óôïé÷åßùí Åíåñãçôéêïý
3.Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò
á.Äéêáéïý÷ïé áëëüôñéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí 
â.Õðï÷ñåþóåéò áðü áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò 
ã.Ðéóôùôéêïß ëïãáñéáóìïß ðëçñïöïñéþí 
ÓÕÍÏËÏ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÙÍ ÔÁÎÅÙÓ

Óçìåéþóåéò: 
1) Åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò ÔñÜðåæáò äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç 2) Ç ÔñÜðåæá Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò Ýùò êáé ôçí ÷ñÞóç 2006.
3) Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí áêéíÞôùí ôçò åôáéñåßáò Ýãéíå óôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç 2012 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2065/1992 
4) Ôï áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÔñÜðåæáò êáôÜ ôçí 31/12/2012 áíåñ÷üôáí óå 405 Üôïìá.
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Ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýóïäá 
Ôüêïé ôßôëùí óôáèåñÞò áðïäüóåùò
Ëïéðïß ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýóïäá 
Ìåßïí:
Ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýîïäá 
ÐëÝïí:
¸óïäá áðü ôßôëïõò 
¸óïäá áðü ìåôï÷Ýò êáé Üëëïõò ôßôëïõò ìåôáâëçôÞò 
áðïäüóåùò
¸óïäá ðñïìçèåéþí 
Ìåßïí:
¸îïäá ðñïìçèåéþí 
ÐëÝïí:
ÁðïôåëÝóìáôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí ðñÜîåùí 
ÐëÝïí:
ËïéðÜ Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò 
ÌÉÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Ìåßïí:
ÃåíéêÜ Ýîïäá ÄéïéêÞóåùò
ÄáðÜíåò ðñïóùðéêïý 
Ìéóèïß êáé çìåñïìßóèéá
Åðéâáñýíóåéò êïéíùíéêÞò öýóåùò ãéá óõíôÜîåéò 
ËïéðÝò åðéâáñýíóåéò
¢ëëá Ýîïäá ÄéïéêÞóåùò 
ÌÅÑÉÊÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Ìåßïí:
ÁðïóâÝóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí 
ËïéðÜ Ýîïäá åêìåôáëëåýóåùò 
ÄéáöïñÝò ðñïóáñìïãÞò áîßáò áðáéôÞóåùí êáé ðñïâëÝøåùí
ãéá åíäå÷üìåíåò õðï÷ñåþóåéò 
ÄéáöïñÝò ðñïóáñìïãÞò áîßáò êéíçôþí áîéþí ìå 
÷áñáêôÞñá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí áêéíçôïðïéÞóåùí
ÏËÉÊÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
ÐëÝïí:
¸êôáêôá Ýóïäá 
Ìåßïí:
¸êôáêôá Ýîïäá 
ÐëÝïí:
¸êôáêôá áðïôåëÝóìáôá 
ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ×ÑÇÓÅÙÓ (ðñï öüñùí åéóïäÞìáôïò)
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48.012.256,19
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14.955.621,41
9.427.887,05

2.780.423,21
124.683,24
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¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ ÁíåîÜñôçôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ
Ðñïò ôïõò ê.ê.  Óõíåôáßñïõò ôçò «ÐÁÃÊÑÇÔÉÁÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇÓ 

ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓÕÍ. Ð.Å.»

¸êèåóç åðß ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí
ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò «ÐÁÃÊÑÇÔÉÁÓ 
ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓÕÍ. Ð.Å.» ïé ïðïßåò áðïôåëïýíôáé áðü 
ôïí éóïëïãéóìü ôçò 31 Äåêåìâñßïõ 2012, ôçí êáôÜóôáóç áðïôåëåóìÜôùí 
êáé ôïí ðßíáêá äéÜèåóçò áðïôåëåóìÜôùí ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 
çìåñïìçíßá áõôÞ, êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ðñïóÜñôçìá.
Åõèýíç ôçò Äéïßêçóçò ãéá ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò
Ç äéïßêçóç Ý÷åé ôçí åõèýíç ãéá ôçí êáôÜñôéóç êáé åýëïãç ðáñïõóßáóç 
áõôþí ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí óýìöùíá ìå ôá ËïãéóôéêÜ Ðñü-
ôõðá ðïõ ðñïäéáãñÜöïíôáé áðü ôï Êëáäéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï ôùí 
Ôñáðåæþí êáé ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 42á Ýùò êáé 43ã ôïõ êùä. Í. 
2190/1920, üðùò êáé ãéá åêåßíåò ôéò åóùôåñéêÝò äéêëåßäåò ðïõ ç äé-
ïßêçóç êáèïñßæåé ùò áðáñáßôçôåò þóôå íá êáèßóôáôáé äõíáôÞ ç êáôÜñ-
ôéóç ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí áðáëëáãìÝíùí áðü ïõóéþäç áíáêñß-
âåéá ðïõ ïöåßëåôáé åßôå óå áðÜôç åßôå óå ëÜèïò.
Åõèýíç ôïõ ÅëåãêôÞ
Ç äéêÞ ìáò åõèýíç åßíáé íá åêöñÜóïõìå ãíþìç åðß áõôþí ôùí ïéêï-
íïìéêþí êáôáóôÜóåùí ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ü ìáò. ÄéåíåñãÞóáìå ôïí 
Ýëåã÷ü ìáò óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ÅëÝã÷ïõ. Ôá ðñüôõðá áõôÜ 
áðáéôïýí íá óõììïñöùíüìáóôå ìå êáíüíåò äåïíôïëïãßáò, êáèþò êáé íá 
ó÷åäéÜæïõìå êáé äéåíåñãïýìå ôïí Ýëåã÷ï ìå óêïðü ôçí áðüêôçóç åýëï-
ãçò äéáóöÜëéóçò ãéá ôï åÜí ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò åßíáé áðáëëáã-
ìÝíåò áðü ïõóéþäç áíáêñßâåéá. Ï Ýëåã÷ïò ðåñéëáìâÜíåé ôç äéåíÝñãåéá 
äéáäéêáóéþí ãéá ôçí áðüêôçóç åëåãêôéêþí ôåêìçñßùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá 
ðïóÜ êáé ôéò ãíùóôïðïéÞóåéò óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. Ïé åðéëå-
ãüìåíåò äéáäéêáóßåò âáóßæïíôáé óôçí êñßóç ôïõ åëåãêôÞ ðåñéëáì-
âáíïìÝíçò ôçò åêôßìçóçò ôùí êéíäýíùí ïõóéþäïõò áíáêñßâåéáò ôùí 
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, ðïõ ïöåßëåôáé åßôå óå áðÜôç åßôå óå ëÜèïò. 
ÊáôÜ ôç äéåíÝñãåéá áõôþí ôùí åêôéìÞóåùí êéíäýíïõ, ï åëåãêôÞò 
åîåôÜæåé ôéò åóùôåñéêÝò äéêëåßäåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí êáôÜñôéóç êáé 
åýëïãç ðáñïõóßáóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ÔñÜðåæáò, ìå 
óêïðü ôï ó÷åäéáóìü åëåãêôéêþí äéáäéêáóéþí êáôÜëëçëùí ãéá ôéò ðåñé-
óôÜóåéò áëëÜ ü÷é ìå óêïðü ôçí Ýêöñáóç ãíþìçò åðß ôçò áðïôåëåóìáôé-
êüôçôáò ôùí åóùôåñéêþí äéêëåßäùí ôçò ÔñÜðåæáò. Ï Ýëåã÷ïò ðåñéëáì-
âÜíåé åðßóçò ôçí áîéïëüãçóç ôçò êáôáëëçëüôçôáò ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí 
êáé ìåèüäùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáé ôïõ åýëïãïõ ôùí åêôéìÞóåùí 
ðïõ Ýãéíáí áðü ôç äéïßêçóç, êáèþò êáé áîéïëüãçóç ôçò óõíïëéêÞò ðá-
ñïõóßáóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí. Ðéóôåýïõìå üôé ôá åëåãêôéêÜ 
ôåêìÞñéá ðïõ Ý÷ïõìå óõãêåíôñþóåé åßíáé åðáñêÞ êáé êáôÜë-ëçëá ãéá ôç 
èåìåëßùóç ôçò åëåãêôéêÞò ìáò ãíþìçò.
ÂÜóç ãéá Ãíþìç ìå Åðéöýëáîç
Áðü ôïí Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1) ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí 
ðáñÜãñáöï 2.3 ôïõ ÐñïóáñôÞìáôïò, ç ÔñÜðåæá, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí 
üñùí óõìöùíßáò áíôáëëáãÞò ôùí Ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ 
(PSI+) ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôç ÷ñÞóç 2012, áðïôßìçóå ôá êáôå÷üìåíá 
ôçí 31.12.2012 Ïìüëïãá ôçò êáôçãïñßáò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ìÝóá 
äéáêñáôïýìåíá Ýùò ôç ëÞîç ôïõò óôçí ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí íÝùí Ïìï-
ëüãùí. ÅðåéäÞ ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò ðïõ èá áíáêôçèïýí áðü ôá íÝá Ïìü-
ëïãá ðïõ áíôáëëÜ÷èçêáí åìöáíßæïõí ïõóéþäç áðïìåßùóç ìå âÜóç ôçí 
ðáñïýóá áîßá ôïõò, ç ÔñÜðåæá èá Ýðñåðå êáôÜ ôç ãíþìç ìáò, íá 
äéåíåñãÞóåé ðñüâëåøç áðïìåßùóçò ðåñßðïõ 7,3 åêáô. åõñþ. Ëüãù ìç 
ó÷çìáôéóìïý ôçò åí ëüãù ðñüâëåøçò ôá ºäéá ÊåöÜëáéá êáé ï ëïãá-
ñéáóìüò ôïõ Åíåñãçôéêïý «5á.Ïìïëïãßåò & Üëëïé ôßôëïé óôáèåñÞò áðü-
äïóçò åêäüóåùò Äçìïóßïõ» åìöáíßæïíôáé éóüðïóá áõîçìÝíá. 2) Ç 
ó÷çìáôéóèåßóá áðü ôç ÔñÜðåæá ðñüâëåøç ãéá ôçí êÜëõøç æçìéþí áðü 
åðéóöáëÞ äÜíåéá áíÝñ÷åôáé óå 164,26 åêáô. åõñþ. Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ü 
ìáò åêôéìïýìå üôé ç ðáñáðÜíù ðñüâëåøç õðïëåßðåôáé êáôÜ 10,5 åêáô. 
åõñþ ðåñßðïõ ôïõ ðïóïý ðïõ Ýðñåðå íá Ý÷åé ó÷çìáôéóôåß. Ï ìç ó÷ç-
ìáôéóìüò ôçò áðáéôïýìåíçò ðñüâëåøçò óõíéóôÜ ðáñÝêêëéóç áðü ôéò 
ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Íïìïèåóßá 
(êùä.Í.2190/1920 êáé Ê.Ë.Ó.Ô.) ìå óõíÝðåéá ç áîßá ôùí áðáéôÞóåùí êáôÜ 
ðåëáôþí, ôá ßäéá êåöÜëáéá êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóåùò íá åìöáíßæï-
íôáé áõîçìÝíá êáôÜ 10,5 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ. 3) ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí 
ëïãéóôéêþí áñ÷þí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Íïìïèåóßá 
(êùä.Í. 2190/1920 êáé Ê.Ë.Ó.Ô.) äåí ó÷çìáôßæåôáé ðñüâëåøç ãéá áðï-
æçìßùóç ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá. ÊáôÜ ôçí 31 
Äåêåìâñßïõ 2012, ôï óõíïëéêü ýøïò ôçò ìç ó÷çìáôéóèåßóáò ðñüâëåøçò 
áíÝñ÷åôáé óå åõñþ 2,04 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ ìå óõíÝðåéá ïé ðñïâëÝøåéò 
íá åìöáíßæïíôáé ìåéùìÝíåò êáôÜ ôï ðïóü áõôü, ôá Éäßá ÊåöÜëáéá íá 
åìöáíßæïíôáé éóüðïóá áõîçìÝíá êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÝ÷ïõóáò 
÷ñÞóçò íá åìöáíßæïíôáé áõîçìÝíá êáôÜ 162 ÷éë. åõñþ ðåñßðïõ. 
Ãíþìç ìå Åðéöýëáîç
ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, åêôüò áðü ôéò åðéðôþóåéò ôùí èåìÜôùí ðïõ ìíçìï-
íåýïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï «ÂÜóç ãéá Ãíþìç ìå Åðéöýëáîç», ïé áíùôÝñù 
ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðáñïõóéÜæïõí åýëïãá, áðü êÜèå ïõóéþäç 
Üðïøç, ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò ÔñÜðåæáò êáôÜ ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2012 
êáé ôç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ôçò åðßäïóç ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå ôçí çìå-
ñïìçíßá áõôÞ óýìöùíá ìå ôá ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá ðïõ ðñïäéáãñÜöïíôáé 
áðü ôï Êëáäéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï ôùí Ôñáðåæþí êáé ôéò äéáôÜîåéò ôùí 
Üñèñùí 42á Ýùò êáé 43ã ôïõ êùä. Í. 2190/1920.
¸ìöáóç ÈåìÜôùí 
Åöéóôïýìå ôçí ðñïóï÷Þ óáò: á) Óôéò óçìåéþóåéò 14 êáé 15 ôïõ Ðñïóáñ-
ôÞìáôïò üðïõ ãßíåôáé áíáöïñÜ óôï Äåßêôç ÊåöáëáéáêÞò ÅðÜñêåéáò ôçò 
ÔñÜðåæáò, ï ïðïßïò ìåôÜ ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôïõ åëÝã÷ïõ, õðïëåßðåôáé ôïõ 
åëÜ÷éóôïõ ïñßïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï åðïðôéêü ðëáßóéï ôçò ÔôÅ, óôéò 
õöéóôÜìåíåò áâåâáéüôçôåò ïé ïðïßåò èá ìðïñïýóáí íá åðçñåÜóïõí 
áñíçôéêÜ ôçí áñ÷Þ ôçò óõíÝ÷åéáò ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñÜóçò êáé óôá 
ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß Þ ó÷åäéáóôåß áðü ôç ÔñÜðåæá óôï ðëáßóéï áõôü. 
â) Óôç óçìåßùóç 4 ôïõ ÐñïóáñôÞìáôïò, üðïõ áíáöÝñïíôáé ðëçñïöïñßåò 
ãéá ôçí áðïôßìçóç ôçò Óõììåôï÷Þò óôçí ÐáíåëëÞíéá ÔñÜðåæá. Ç áíá-
êôçóéìüôçôá ôçò áîßáò ôçò Óõììåôï÷Þò, åíäå÷ïìÝíùò êáé ôùí ìåôáôñÝ-
øéìùí ïìïëïãéþí ðïõ êáôÝ÷ïíôáé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçí 31.12.2012, ôåëåß 
õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ÐáíåëëÞíéá ÔñÜðåæá èá ïëïêëçñþóåé åðéôõ-
÷þò ôç äéáäéêáóßá áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôçò êáé èá óõíå÷ßóåé êáíïíéêÜ 
ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò. Óôç Ãíþìç ìáò äåí äéáôõðþíåôáé åðéöýëáîç óå 
ó÷Ýóç ìå ôá èÝìáôá áõôÜ.
ÁíáöïñÜ åðß ¢ëëùí Íïìéêþí êáé Êáíïíéóôéêþí èåìÜôùí
Åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá êáé ôçí áíôéóôïß÷çóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò 
¸êèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ìå ôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò 
êáôáóôÜóåéò, óôá ðëáßóéá ôùí ïñéæüìåíùí áðü ôá Üñèñá 43á êáé 37 ôïõ 
Ê.Í. 2190/1920. 

ÇñÜêëåéï, 07 Éïõíßïõ 2013
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Å.  ÁÍÔÙÍÁÊÁÊÇÓ
Á.Ì.   Ó.Ï.Å.Ë.  22781

1.
â.

2.
á.
â.
âá.

3.
â.

4.

5.

6.
ã.

9.

10.

11.

12.

13.

Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá
Ðñïèåóìßáò êáé ìå ðñïåéäïðïßçóç

Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ðåëÜôåò
ÊáôáèÝóåéò
¢ëëåò Õðï÷ñåþóåéò 
¼øåùò 

Õðï÷ñåþóåéò áðü ðéóôùôéêïýò ôßôëïõò
Ëïéðïß ðéóôùôéêïß ôßôëïé

ËïéðÜ óôïé÷åßá ðáèçôéêïý

ÐñïåéóðñáãìÝíá Ýóïäá êáé ðëçñùìÝíá Ýîïäá 

ÐñïâëÝøåéò ãéá êéíäýíïõò êáé âÜñç
¢ëëåò ðñïâëÝøåéò

Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí

Óõíåôáéñéóôéêü êåöÜëáéï (ìåñßäåò 1.846.616 × € 37,50)
ÊáôáâëçìÝíï 
Ïöåéëüìåíï

ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåñßäùí õðÝñ ôï Üñôéï
ÊáôáâëçìÝíç 
Ïöåéëüìåíç

ÁðïèåìáôéêÜ
Ìåßïí: ÁêÜëõðôï æçìéþí áðü ðñïâëÝøåéò óõììåôï÷þí 
êáé ÷ñåïãñÜöùí ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü

ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ðåñéïõóéáêþí
óôïé÷åßùí 

ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí
Æçìßåò ÷ñÞóåùò åéò íÝïí 

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí 

ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

1.322.688.612,46

2.194.526,43

69.247.912,50
187,50

58.713.524,11
327,50

73.068.164,06

21.507.920,98

146.010.226,02

1.324.883.138,89

22.500.000,00

13.690.048,92

5.210.851,00

150.000,00

1.512.444.264,83

69.248.100,00

58.713.851,61

51.560.243,08

365.920,82

-15.468.168,18

164.419.947,33

1.676.864.212,16

1.348.338.631,01

6.617.348,48

70.738.950,00
0,00

60.666.385,25
0,00

73.067.662,06

10.987.694,13

161.329.284,42

1.354.955.979,49

30.000.000,00

13.523.842,19

6.683.953,37

125.000,00

1.566.618.059,47

70.738.950,00

60.666.385,25

62.079.967,93

365.920,82

-16.986.709,20

176.864.514,80

1.743.482.574,27

ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ÷ñÞóåùò 
ÐëÝïí: Õðüëïéðï êåñäþí / (æçìéþí) ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí 
ÐëÝïí: Õðåñáîßá áíáðñïóáñìïãÞò Í. 2065/1992
ðñïò óõìøçöéóìü
ÐëÝïí: Æçìßåò áðü ðùëÞóåéò óõììåôï÷þí êáé 
÷ñåïãñÜöùí ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá óõìøçöéóìïý 
ÐëÝïí: ÐñïâëÝøåéò õðïôéìÞóåùò óõììåôï÷þí êáé 
÷ñåïãñÜöùí ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá óõìøçöéóìïý 
Óýíïëï
Ìåßïí: 1. Öüñïò åéóïäÞìáôïò 
            1áâ. Öüñïò Üñèñïõ 106 Í. 2238/1994 êáé 
             ðñïâëÝøåéò öüñïõ
            2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï 
                ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé
Æçìßåò åéò íÝïí

ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÕÌØÇÖÉÓÌÏÕ 
Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü áðü êÝñäç åê ðùëÞóåùò 
óõììåôï÷þí êáé ÷ñåïãñÜöùí
Ìåßïí:
ÆçìéÝò áðü ðùëÞóåéò óõììåôï÷þí êáé 
÷ñåïãñÜöùí ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá óõìøçöéóìïý 
ÐñïâëÝøåéò õðïôéìÞóåùò óõììåôï÷þí êáé 
÷ñåïãñÜöùí ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá óõìøçöéóìïý 
Õðüëïéðï áêÜëõðôï æçìéþí ìåôáöåñüìåíï óôïí ïéêåßï
ëïãáñéáóìü ôïõ 41.02 ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü

81.791,45

25.000,00

78.963,05

-9.204.876,03
-16.986.709,20

388.944,70

62,18

10.520.164,67
-15.282.413,68

185.754,50
-15.468.168,18

0,00

62,18

10.520.164,67

-10.520.226,85

0,00

25.000,00

123.236,11

-33.654.156,33
5.814.647,53

0,00

0,00

11.001.035,71
-16.838.473,09

148.236,11
-16.986.709,20

13.341,58

0,00

11.001.035,71

-10.987.694,13
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΤΗΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συν. Π.Ε.» 
 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, άρθρα 43α και 129, όπως ισχύουν σήμερα. 
 

 
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. 
 

1.1. Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της καταρτίσεως των οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

1.2. Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της δομής του Ισολογισμού και του 
λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». 

 

1.3. Δεν έγινε καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

 

1.4. Δεν έγινε προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών. 
 

1.5. Δεν έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών. 
 

1.6. Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως .  

       

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

2.1. Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος 
πλέον αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη 
με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με 
τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  
 

Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό     
κόστος), προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις της χρήσεως και μειωμένη με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  

Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν με τους συντελεστές που προβλέπονται από το 
Π.Δ.299/2003, όπως και στην προηγούμενη χρήση. 

 

2.2. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα πλην των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,  αποτιμήθηκαν 
την 31.12.2012 στη συνολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας 
τιμής τους, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν.2190/1920. Συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεως υποτιμήσεως συμμετοχών συνολικού ποσού ευρώ 10.520.164,66. Πιο αναλυτικά, 
για τις συμμετοχές ποσό ευρώ 10.040.598,79, για τους μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο 
τίτλους μεταβλητής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων ποσό ευρώ 479.565,88. 

 
2.3. Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου: Η Τράπεζα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής 

των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI+) που ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012. Η 
Τράπεζα προέβη στην αναγνώριση ζημίας απομείωσης ποσού ευρώ 22.470.000,00, κατά το 
κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης 31/12/2011. Η Τράπεζα βασιζόμενη στο άρθρο 43γ παρ.6 
του Κ.Ν.2190/20 αποτίμησε τα Ομόλογα στην (νέα) αξία κτήσεως  (€19.530.000) ως 
διακρατούμενα έως τη λήξη χρηματοοικονομικά μέσα. Η τρέχουσα αξία των νέων ομολόγων 
την 31.05.2013 ανερχόταν σε περίπου 9,3 εκατ. ευρώ.  

 



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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Για την διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των (νέων) ομολόγων και της τρέχουσας αξίας 
αυτών, βάσει των τιμών της Η.Δ.Α.Τ., δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31.12.2012 
επειδή εκτιμάται ότι η πρόβλεψη αυτή θα ήταν πλήρως αναστρέψιμη στις επόμενες χρήσεις.  

  

2.4. Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται:            

 Για τους μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους και χρεόγραφα, επιχειρήσεων που 
συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920, η εσωτερική 
λογιστική αξία αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό 
των πιο πάνω επιχειρήσεων. 

 Για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής 
τους κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2012. 

          

2.5. Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Οι δουλευμένοι τόκοι των 
χορηγήσεων μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» 
στους Λογαριασμούς του Ενεργητικού.   

 

2.6. Οι καταθέσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Οι δουλευμένοι τόκοι των 
καταθέσεων μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Παθητικού «Προεισπραγμένα έσοδα και 
πληρωμένα έξοδα».  

 
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

 

Οι μεταβολές στις αξίες κτήσεως και στις αποσβέσεις των ανωτέρω στοιχείων φαίνονται στους 
παρακάτω πίνακες. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Προσθήκες / 
Μεταφορές 

2012 

Μειώσεις 
2012 

Αξία κτήσεως 
31.12.2012 

Γήπεδα – Οικόπεδα 4.664.263,10 297.805,80 0,00 4.962.068,90 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 22.007.492,25 82.689,27 860.974,60 21.229.206,92 

Μηχανήματα & Μηχ/κός  Εξοπλισμός 303.919,67 6.206,10 0,00 310.125,77 

Μεταφορικά Μέσα 60.777,16 0,00 0,00 60.777,16 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 10.609.964,70 120.880,71 4.046,85 10.726.798,56 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές Παγίων Στοιχείων 

 
17.890,64 

 
0,00 

 
0,00 

 
17.890,64 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως 

 
91.039,10 

 
0,00 

 
0,00 

 
91.039,10 

Λοιπά Άϋλα Πάγια Στοιχεία 5.654.812,00 678.737,26 964,07 6.332.585,19 

Σύνολο 43.410.158,62 1.186.319,14      865.985,52 43.730.492,24 
 

Βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 αναπροσαρμόσθηκε η αξία κτήσης των οικοπέδων της τράπεζας 
κατά € 297.805,80 και προέκυψε ισόποση υπεραξία αναπροσαρμογής. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Προσθήκες / 
Μεταφορές 

2012 

Μειώσεις 
2012 

Σύνολο 
Αποσβέσεων 
31.12.2012 

Γήπεδα – Οικόπεδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 9.430.410,54 1.339.140,33 535.362,09 10.234.188,78 

Μηχανήματα & Μηχ/κός Εξοπλισμός 279.054,61 8.225,59 0,00 287.280,20 

Μεταφορικά Μέσα  28.921,09 8.361,15 0,00 37.282,24 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός  8.871.159,34 679.944,11 3.686,68 9.547.416,77 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως  

91.039,09 0,00 0,00 91.039,09 

Λοιπά Άϋλα Πάγια Στοιχεία 4.892.740,91 400.065,88 1.456,01 5.291.350,78 

Σύνολο 23.593.325,58 2.435.737,06 540.504,78 25.488.557,86 

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ            

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν. Π.Ε., συμμετέχει στην Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.  κατέχοντας 
3.278.065 κοινές μετοχές, αξίας κτήσεως ευρώ 29.008.213,20 και αξίας αποτιμήσεως ευρώ  
8.045.008,09. 
 

Επιπλέον, συμμετέχει σε Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Πανελλήνιας Τράπεζας με ποσό ευρώ 
8.838.550,00 που αντιστοιχεί σε 883.855 ομολογίες με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5 %, καθ’ όλη τη 
διάρκειά του. Οι ομολογίες είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε ισάριθμες μετοχές μέχρι  τη λήξη του 
Ομολογιακού Δανείου το Μάρτιο του 2021.  
  

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν. Π.Ε. κατέχει το 26,81 % επί του συνόλου των μετοχών (κοινών 
και προνομιούχων) ή το 43,65 % επί των κοινών μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας. Για τη συμμετοχή 
που η Τράπεζα διατηρεί την 31.12.2012, δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.  
 
        

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αριθμός Μελών Αριθμός Μερίδων 
Ονομαστική 

Αξία 
Συνολική 

Αξία 

80.341 1.846.616 37,50 € 69.248.100,00 € 

 

Το Καταβλημένο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 69.247.912,50 ευρώ και το Οφειλόμενο σε 187,50 
ευρώ. 
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6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
       Αναλύονται ως εξής:  
 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπα 

31.12.2011 
Καθαρή Αύξηση 

Υπόλοιπα 
31.12.2012 

Τακτικό Αποθεματικό  15.105.152,63   15.105.152,63  

Αποθεματικά Καταστατικού 7.552.576,33  7.552.576,33 

Ειδικό Αποθεματικό Εγγραφής  3.153.714,68 502,00 3.154.216,68 

Έκτακτα Αποθεματικά  36.581.804,84  36.581.804,84 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη -φορολογημένα 
κατ’ ειδικό τρόπο 

 
2.995.698,79 

 
 

2.995.698,79 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη απαλλασσόμενα 
της φορολογίας 

 
4.228.712,32 

 
 

4.228.712,32 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από έκπτωση φόρου 
εισοδήματος  

 
443.010,78 

 
 

443.010,78 

Φορολογημένα αποθεματικά 
Ν. 2238/1994 άρ. 106 

3.006.991,69  3.006.991,69 

Ζημιές από Χρεόγραφα για 
μελλοντικό Συμψηφισμό με 
Κέρδη 

-10.987.694,13 -10.520.226,85 -21.507.920,98  

Σύνολο 62.079.967,93 -10.519.724,85 51.560.243,08 

 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων 
Διοικήσεως, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηματιζόταν πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, αυτή θα ανερχόταν την 31.12.2012 σε ευρώ 2.057.955,42 
περίπου. 
 

β. Για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίστηκε στη χρήση 2012 σε 
βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως πρόβλεψη ποσοστού 1% επί του μέσου όρου των χορηγήσεων 
ποσού ευρώ 15.812.719,16. Εκτός από την παραπάνω πρόβλεψη σχηματίστηκαν και ειδικές 
προβλέψεις σύμφωνα με το Ν.1947/91 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2579/98 ποσού ευρώ 
19.187.460,25, ήτοι το συνολικό ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της τράπεζας ανήλθε σε ευρώ 
35.000.179,41. Ακόμη, διαγράφηκαν επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.078.665,88.  
Έτσι, το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται την 31.12.2012 σε ευρώ 164.263.897,20 και 
καλύπτει πλήρως τις ενδεχόμενες ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί 
μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  
 

γ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. 
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δ. Δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 έως και 2012. Για τις 
εν λόγω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί σωρευτικά προβλέψεις ποσού ευρώ 
150.000,00. 

ε. Οι υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 51.929.777,84 και αφορούν 
υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

στ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
 

Αναλύονται ως εξής: 
 

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα:  
 

 Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων  € 5.657.455,61 

 Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους  € 49.022,41 

 Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα  € 621.705,91 

 Έσοδα Προμηθειών Εισπρακτέα € 343.931,14 

 Έξοδα επομένων Χρήσεων € 106.622,35 

Σύνολο € 6.778.737,42 
     
 

    Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα: 
 

 Έσοδα Επομένων Χρήσεων  € 90.835,87 

 Τηλεφωνικά- Ηλεκτρικό ρεύμα € 144.680,95 

 Εισφορά Δεκεμβρίου Ν. 128/75  και λοιπά Έξοδα 
Δουλευμένα  

€ 

562.181,53 

 Τόκοι καταθέσεων δουλευμένοι € 4.413.152,65 

Σύνολο € 5.210.851,00 
 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 

Αναλύονται ως εξής:  
 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 

 Εγγυητικές επιστολές  € 149.786.174,74 
 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 
 

 Αξίες τρίτων για φύλαξη € 92.778.233,52 

 Δεσμευμένα χρεόγραφα-επιταγές τρίτων ως Ενέχυρα  € 170.259.961,21 

 ΕΕ τρίτων για Εξασφάλιση Απαιτήσεων  € 99.000,00 

 Υποθήκες και Προσημειώσεις για Εξασφάλιση 
Απαιτήσεων  

€ 1.742.339.173,08 

 Εκχώρηση Απαιτήσεων  € 6.332.698,56 

Σύνολο € 2.011.809.066,37 
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10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
  

α. Οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες στη    χρήση 
2012 ανήλθαν σε  98.458,23 ευρώ. 
 β. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 
ανήλθαν σε 19.852,90 ευρώ. 
 γ. Οι αποζημιώσεις των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε   
4.414,40 ευρώ. 

        δ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς αποχωρήσαντα μέλη της Διοικήσεως. 
        ε. Δεν δόθηκαν προκαταβολές σε όργανα της Διοικήσεως και Διευθύνσεως. 

 
11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
α. Τα έσοδα της χρήσεως 2012, πραγματοποιήθηκαν από τα καταστήματα της Τράπεζας, που 

λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της χρήσεως 2012 
ανήλθαν σε ευρώ 118.626.721,68 και αναλύονται ως εξής: 

 

 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων € 115.592.529,76 

 Τόκοι κρατικών και τραπεζικών ομολόγων € 1.042.920,21 

 Άλλα έσοδα από τόκους € 1.991.271,71 

Σύνολο € 118.626.721,68 

 
β. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2012 σε ευρώ 15.026.179,58 και 
αναλύονται ως εξής: 
 

       Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού:       
 

 Μισθοί € 11.465.407,25 

 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου 
προσωπικού 

€ 3.116.140,97 

 Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού € 444.631,36 

        Σύνολο € 15.026.179,58 

     
γ. Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος στη χρήση 2012 προσωπικού ήταν 405 άτομα.  
 

 δ. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
χρήσεως 2012 ανήλθαν σε ευρώ 35.000.179,41 και αφορούν εξ’ ολοκλήρου προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις πελατών. 
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ε. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών 
ακινητοποιήσεων της χρήσεως 2012 ανήλθαν σε ευρώ 10.520.226,85 και αναλύονται ως εξής: 

 

 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών σε συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) 

€ 10.040.598,79 

 Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων μεταβλητής απόδοσης με 
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

 
€ 

479.565,88 

 Ζημιά από  τίτλους  μεταβλητής απόδοσης με χαρακτήρα 
ακινητοποιήσεων 

€      62,18 

Σύνολο € 10.520.226,85 

 
 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Θέση 3: Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    
 

Απαιτήσεις κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων:  

 Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.: € 1.446.012,60 
 

Απαιτήσεις κατά λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων: €  20.153.715,18 
 

Όλες οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση την εναπομένουσα διάρκειά τους, είναι 
εισπρακτέες εντός τριμήνου.  

 
Θέση 4: Απαιτήσεις κατά πελατών  
 

Οι μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις κατά την 31.12.2012, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Τράπεζας, ανέρχονται σε ευρώ 34.537.265,00 και υπερκαλύπτονται από τη σχηματισμένη πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις, το ύψος της οποίας ανέρχεται την 31.12.2012 σε ευρώ  164.263.897,20. 
 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών, που αφορούν σε χορηγήσεις δανείων, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
εκτός χορηγήσεων και απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων αναλύονται με βάση 
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 496.909 

 Πάνω από ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.142.824 

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.639.733 
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Θέση 5: Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως   

 

 Αναλύονται σε:  
 

 Ομόλογα Πανελλήνιας Τράπεζας € 8.838.550,00 

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά το PSI με εγγύηση του EFSF) € 6.300.000,00 

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά το PSI με εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου) 

€ 13.230.000,00 

 Λοιπά Ομόλογα € 388.388,00 

Σύνολο € 28.756.938,00 

 
Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην Ονομαστική τους Αξία, όπως προέκυψε 
μετά το PSI, ως διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις. 

   
      Θέση 6: Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως  

 

         Αναλύονται σε: 
 

 Εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 21.687,48  

 Μη εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 1.916.133,03 

Σύνολο € 1.937.820,51 

       
 

Θέση 13: Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

        Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων € 3.685.027,20 

 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό  € 19.283.527,43 

 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων € 33.432.217,56 

 Απαιτήσεις από χρεώσεις σε κλειστούς λογαριασμούς χορηγήσεων € 3.897.111,10 

 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις  € 1.821.923,66 

 Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές € 744.830,52 

       Σύνολο € 62.864.637,47 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Θέση 1: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
        
        Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 
(Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 38.487,81 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα € 145.971.738,21 

Σύνολο € 146.010.226,02 

 
 

Θέση 2α: Υποχρεώσεις προς Πελάτες (Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας) 
 

 Υποχρεώσεις προς πελάτες € 1.322.688.612,46 

 
Θέση 2β: Άλλες υποχρεώσεις προς Πελάτες (Επιταγές και Εντολές Πληρωτέες) 

 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 2.194.526,43 
 

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας, 
αναλύονται με βάση την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.020.465 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 302.224 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.322.689 

 

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε επιταγές και εντολές πληρωτέες, αναλύονται με βάση 
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2.195  

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2.195 
 
 

Θέση 3: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους  
           Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά 
ιδρύματα (Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 3.825.000,00 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 18.675.000,00 

 Σύνολο € 22.500.000,00 
 

         Στην επόμενη χρήση λήγουν ομολογίες αξίας € 7.500.000,00. 
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Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε λοιπούς πιστωτικούς τίτλους, αναλύονται με βάση   
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 7.500,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 15.000,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 22.500,00 

       
 

Θέση 4: Λοιπά στοιχεία παθητικού 
      Τα λοιπά στοιχεία παθητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  € 761.305,10 

 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς  € 682.713,80 

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  € 361.857,29 

 Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων  € 3.600.533,41 

  Επιταγές Καλύμματα προς Είσπραξη  € 3.604.436,90 

 Ταμείο εγγύησης καταθέσεων  € 3.300.451,00 

 Εισπράξεις από Πλειστηριασμούς σε αναμονή  € 605.489,41 

 Λοιπές υποχρεώσεις  € 773.262,01 

Σύνολο € 13.690.048,92 
 
 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Η Τράπεζα δεν διαχειρίστηκε στη χρήση 2012 επ’ ονόματι της κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων. 

 Δεν έχουν δοθεί στοιχεία ενεργητικού για εγγυήσεις. 

 Η Τράπεζα στη χρήση 2012 δεν παρείχε σε τρίτους υπηρεσίες διαχειρίσεως. 

 Τα περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αφορούν: Προθεσμιακή κατάθεση στην 
Πανελλήνια Τράπεζα  ποσού USD $ 387.356,07 τα οποία αποτιμήθηκαν την 31.12.2012 σε ευρώ 
293.585,02 

 Η αμοιβή των ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2012, ανήλθε σύμφωνα με την προσφορά 
τους, στο ποσό των € 25.740,00 πλέον Φ.Π.Α. 
 

14. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 

Η Τράπεζα καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εποπτικό πλαίσιο 
κεφαλαιακής επάρκειας (Ν. 3601/2007, ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007), συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας την 31.12.2012 διαμορφώθηκε στο 10,08%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του 
δείκτη εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση και η ελάχιστη τιμή του είναι τουλάχιστον το 10% του 
σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β της 
ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007.   
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15. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (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 κυρίως με τη ρευστή κατάσταση στον τραπεζικό 
κλάδο, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την περιορισμένη πρόσβαση στις χρηματαγορές. Οι 
παραπάνω συνιστώσες 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. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο 
που περιλαμβάνει ενέργειες για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, την επαναφορά της Τράπεζας στην 
κερδοφορία, την αποδέσμευση στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν αυξημένες κεφαλαιακές 
ανάγκες και την βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 

 
 

Ηράκλειο, 22 Μαΐου 2013 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 954397 
 

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΥΡΤΑΚΗΣ     
  Α.Δ.Τ. ΑΙ 944944  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
 
 
 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Α.Δ.Τ.  ΑΕ 461551 

  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964136 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0035538 Α’ ΤΑΞΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 
Α.Δ.Τ. Χ 351376 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0023948  Α’ ΤΑΞΗΣ 
 

       
Το παραπάνω προσάρτημα που αποτελείται από -10- σελίδες, είναι εκείνο που αναφέρεται στην Έκθεση 

Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 07 Ιουνίου 2013. 
 

Ηράκλειο, 07 Ιουνίου 2013 
 

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε.  ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 
Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  22781 

 

 


