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Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000

1.Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

3.Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
α.Όψεως 
β.Λοιπές απαιτήσεις

4.Απαιτήσεις κατά πελατών 
Μείον: Προβλέψεις 

5.Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως 
α.Εκδόσεως Δημοσίου
β.Εκδόσεως άλλων εκδοτών

6.Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως 

7.Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

9.Άυλα πάγια στοιχεία 
α.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
γ.Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 

10.Ενσώματα πάγια στοιχεία 
α.Γήπεδα - Οικόπεδα 
β.Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 
Μείον: Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 

γ.Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 
Μείον: Αποσβεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και 
            λοιπός εξοπλισμός
δ.Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 
Μείον: Αποσβεσμένα λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 
ε.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 

11.Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο

13.Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

15.Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1.Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
β.Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού
3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
α.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
β.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

Σημειώσεις: 
1) Επί των ακινήτων της Τράπεζας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
2) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006.
3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
4) Το απασχολούμενο προσωπικό της Τράπεζας κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 396 άτομα.
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Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως
Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Μείον:
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Πλέον:
Έσοδα από τίτλους 
Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής 
αποδόσεως
Έσοδα προμηθειών 
Μείον:
Έξοδα προμηθειών 
Πλέον:
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 
Πλέον:
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Μείον:
Γενικά έξοδα Διοικήσεως
Δαπάνες προσωπικού 
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Έκτακτα έξοδα 
Πλέον:
Έκτακτα αποτελέσματα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΜΥΡΤΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. Α Ι 944944

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους  κ.κ.  Συνεταίρους  της  «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΣΥΝ. Π.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων 
και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά 
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 
Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοί-
κηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλο-
γης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγ-
μένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγό-
μενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανο-
μένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετά-
ζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελε-
σματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Τράπεζας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστι-
κών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συ-
νολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.3 του Προσαρτήματος η Τράπεζα αποτίμησε τα κατεχό-
μενα την 31.12.2013 ομόλογα της κατηγορίας χρηματοοικονομικά μέσα 
διακρατούμενα έως τη λήξη τους στην ονομαστική αξία των ομολόγων. Η 
τρέχουσα αξία των ομολόγων την 31.12.2013 ανέρχονταν σε 11,68 εκατ. 
Ευρώ κατά συνέπεια η Τράπεζα θα έπρεπε να διενεργήσει πρόβλεψη 
απομείωσης ποσού 5,09 εκατ. ευρώ. Λόγω μη σχηματισμού της εν λόγω 
πρόβλεψης τα Ίδια Κεφάλαια και ο λογαριασμός του Ενεργητικού 
«5α.Ομολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης εκδόσεως Δημοσίου» 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.2) Η σχηματισθείσα από τη Τράπεζα 
πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από επισφαλή δάνεια ανέρχεται σε 
213,95 εκατ. ευρώ. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η  παραπάνω 
πρόβλεψη υπολείπεται κατά 20,1 εκατ. ευρώ περίπου του ποσού που 
έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρό-
βλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/1920 και Κ.Λ.Σ.Τ.) με συνέ-
πεια η αξία των απαιτήσεων κατά πελατών και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ περίπου και της 
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ. 3) 
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/20 και Κ.Λ.Σ.Τ.) δεν σχηματίζεται 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 2,03 εκατ. ευρώ 
περίπου με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το 
ποσό αυτό και τα Ιδία Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.4) Ο 
λογαριασμός «Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρή-
σεις» την 31.12.2013 ποσού 10,17 εκατ. ευρώ αφορά την αξία αποτίμησης 
της συμμετοχής στην Πανελλήνια Τράπεζα. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Συμμετοχής της 31.12.2013 ως 
εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την αποτίμηση της. 
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 3 και τις 
πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο 
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
της Τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο των Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του 
κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων 
Εφιστούμε την προσοχή σας: α) Στις σημειώσεις 14 και 15 του Προσαρ-
τήματος όπου γίνεται αναφορά στο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της 
Τράπεζας, ο οποίος υπολείπεται του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται 
από το εποπτικό πλαίσιο της ΤτΕ, στις υφιστάμενες αβεβαιότητες οι 
οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηματικής δράσης και στα μέτρα που έχουν ληφθεί ή 
σχεδιαστεί από τη Τράπεζα στο πλαίσιο αυτό. β) Στη σημείωση 4 του 
Προσαρτήματος, όπου αναφέρονται πληροφορίες για την αποτίμηση της 
Συμμετοχής στην Πανελλήνια Τράπεζα. Η ανακτησιμότητα της αξίας της 
Συμμετοχής την 31.12.2013 τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Πανελλήνια 
Τράπεζα θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 
της και θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα της. Στη Γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  13 101

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Προθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πελάτες
Καταθέσεις
Άλλες Υποχρεώσεις 
Όψεως 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωμένα έξοδα 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
Άλλες προβλέψεις

Σύνολο υποχρεώσεων

Συνεταιριστικό κεφάλαιο (μερίδες 1.854.197 Χ € 37,5)
Καταβλημένο 
Οφειλόμενο

Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο
Καταβλημένη 
Οφειλόμενη

Αποθεματικά
Μείον: Ακάλυπτο ζημιών από προβλέψεις συμμετοχών 
και χρεογράφων προς μελλοντικό συμψηφισμό

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών
στοιχείων 

Αποτελέσματα εις νέον
Ζημίες χρήσεως εις νέον 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.
β.

2.
α.
β.
βα.

3.
β.

4.

5.

6.
γ.

9.

10.

11.

12.

13.

1.332.055.677,77

1.900.275,59

69.532.312,50
75,00

59.211.266,26
131,00

73.068.856,05

29.091.499,40

133.372.947,87

1.333.955.953,36

15.000.000,00

11.280.264,98

4.442.057,65

175.000,00

1.498.226.223,86

69.532.387,50

59.211.397,26

43.977.356,65

365.920,82

-32.330.139,52

140.756.922,70

1.638.983.146,56

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

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων 
Πλέον: Υπεραξία αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992
προς συμψηφισμό
Πλέον: Ζημίες από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Πλέον: Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 
             1α. Προβλέψεις φόρου εισοδήματος
             2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 
                λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
Ζημιές από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Υπόλοιπο ακάλυπτο ζημιών μεταφερόμενο στον οικείο
λογαριασμό του 41.02 προς μελλοντικό συμψηφισμό

0,00
25.000,00

166.563,61

-24.253.986,16
-15.468.168,18

0,00

0,00

7.583.578,43
-32.138.575,91

191.563,61
-32.330.139,52

0,00

7.583.578,43

7.583.578,43

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

62,18

10.520.164,67

10.520.226,85



 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000 
 

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 άρθρο 31 
του Ν.2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 3, του Ν.4110. Οι 
αποσβέσεις της προηγούμενης χρήσης διενεργήθηκαν βάσει των συντελεστών απόσβεσης που 
προβλέπονταν από το Π.Δ.299/2003 που κατά κανόνα ήταν μεγαλύτεροι από αυτούς που 
εφαρμόσθηκαν στην κλειόμενη χρήση. 

 

2.2. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα πλην των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,  αποτιμήθηκαν την 
31.12.2013 στη συνολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν.2190/1920. Για την προσαρμογή των παραπάνω συμμετοχών στην 
τρέχουσα αξία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτιμήσεως συνολικού ποσού ευρώ 7.583.578,43. 
Ειδικότερα για τις συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσό ευρώ 6.851.569,21 και για τις  
συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ποσό ευρώ 732.009,22. 



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

 

 

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 χρήσης 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 κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε περίπου 11,7 εκατ. ευρώ. Για τη 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 31.12.2013 επειδή εκτιμάται ότι η 
πρόβλεψη αυτή θα είναι πλήρως αναστρέψιμη στις επόμενες χρήσεις. Η αξία αποτίμησης του 
χαρτοφυλακίου την 31.03.2014  αυξήθηκε ήδη κατά 2 εκατ. ευρώ περίπου. 

      

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 2013. 

 
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 
31.12.2012 

Προσθήκες / 
2013 

Μειώσεις 
2013 

Αξία κτήσεως 
31.12.2013 

Γήπεδα – Οικόπεδα 4.962.068,90 0,00 0,00 4.962.068,90 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 21.229.206,92 19.065,00 0,00 21.248.271,92 

Μηχανήματα & Μηχ/κός  Εξοπλισμός 310.125,77 401,12 0,00 310.526,89 

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

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 10.726.798,56 67.799,25 35.226,98 10.759.370,83 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές Παγίων Στοιχείων 

 
17.890,64 

 
58.379,78 

 
0,00 

 
76.270,42 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως 

91.039,10 0,00 0,00 91.039,10 

Λοιπά Άυλα Πάγια Στοιχεία 6.332.585,19 243.497,06 0,00 6.576.082,25 

Σύνολο 43.730.492,24 389.142,21 35.226,98 44.084.407,47 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Προσθήκες 
2013 

Μειώσεις 
2013 

Σύνολο 
Αποσβέσεων 
31.12.2013 

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

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 10.234.188,78 1.129.436,01 0,00 11.363.624,79 

Μηχανήματα & Μηχ/κός Εξοπλισμός 287.280,20 5.197,76 0,00 292.477,96 

Μεταφορικά Μέσα  37.282,24 5.574,10 0,00 42.856,34 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός  9.547.416,77 311.222,87 34.882,07 9.823.757,57 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως  

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

Λοιπά Άυλα Πάγια Στοιχεία 5.291.350,78 332.218,78 0,00 5.623.569,56 

Σύνολο 25.488.557,86 1.783.649,52 34.882,07 27.237.325,31 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ            

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε., συμμετέχει στην Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. κατέχοντας 
7.697.340 κοινές μετοχές, αξίας κτήσεως ευρώ 37.846.763,20 και αξίας αποτιμήσεως ευρώ 10.167.988,88. Η 
Πανελλήνια αποτιμήθηκε με βάση την καθαρή της θέση την 31.12.2013 όπως προκύπτει από τις 
προσωρινές (proforma) οικονομικές καταστάσεις που ήταν διαθέσιμες κατά τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της Τράπεζας. 
 
Η Τράπεζα κατέχει το 35,37% επί του συνόλου των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) ή το 45,15% επί των 
κοινών μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας. 

 
        

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αριθμός Μελών Αριθμός Μερίδων 
Ονομαστική 

Αξία 
Συνολική 

Αξία 

81.002 1.854.197 37,50 69.532.387,50 

 

Το Καταβλημένο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 69.532.312,50 και το Οφειλόμενο σε ευρώ 
75,00. 
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6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
       Αναλύονται ως εξής:  
 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπα 

31.12.2012 
Καθαρή Αύξηση 

Υπόλοιπα 
31.12.2013 

Τακτικό Αποθεματικό 15.105.152,63 0,00 15.105.152,63 

Αποθεματικά Καταστατικού 7.552.576,33 0,00 7.552.576,33 

Ειδικό Αποθεματικό Εγγραφής 3.154.216,68 691,99 3.154.908,67 

Έκτακτα Αποθεματικά 36.581.804,84 0,00 36.581.804,84 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη φορολογημένα 
κατ’ ειδικό τρόπο 

 
2.995.698,79 

 
0,00 

 
2.995.698,79 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη απαλλασσόμενα 
της φορολογίας 

 
4.228.712,32 

 
0,00 

 
4.228.712,32 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από έκπτωση φόρου 
εισοδήματος 

 
443.010,78 

 
0,00 

 
443.010,78 

Φορολογημένα αποθεματικά 
Ν. 2238/1994 αρ.106 

3.006.991,69 0,00 3.006.991,69 

Ζημιές από Χρεόγραφα για 
μελλοντικό Συμψηφισμό με 
Κέρδη 

 
-21.507.920,98 

 
-7.583.578,43 

 
-29.091.499,40 

Σύνολο 51.560.243,08 -7.582.886,44 43.977.356,65 

 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη απαλλασσόμενα της φορολογίας που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 4172/13 και της ΠΟΛ 1007/2014 θα συμψηφιστούν με φορολογικές ζημιές ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια προβλέψεων για φόρο. 

 
 

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 31.12.2013 σε ευρώ 2.033.123,91 . 
 
β. Για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίστηκε στη χρήση 2013 σε 
βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως πρόβλεψη ποσού ευρώ 16.217.380,57 ποσοστού 1% επί του μέσου 
όρου των χορηγήσεων. Εκτός από την παραπάνω πρόβλεψη σχηματίστηκαν και ειδικές προβλέψεις 
σύμφωνα με το Ν.1947/91 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2579/98 ποσού ευρώ 40.714.731,14, ήτοι το 
συνολικό ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της τράπεζας ανήλθε σε ευρώ 56.932.111,71. Ακόμη, 
διαγράφηκαν επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 7.248.330,57. Έτσι, το σωρευμένο ποσό της 
πρόβλεψης ανέρχεται την 31.12.2013 σε ευρώ 213.947.678,34 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 2013. Για τις εν 
λόγω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί σωρευτικά προβλέψεις ποσού ευρώ 175.000,00. 

 

ε. Οι υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 58.675.666,82 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  € 10.757.448,71 

 Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους  € 44.968,60 

 Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα  € 254.926,22 

 Έσοδα Προμηθειών Εισπρακτέα € 296.800,61 

 Έξοδα επομένων Χρήσεων € 265.637,65 

Σύνολο € 11.619.781,79 
     

    Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα: 
 

 Τηλεφωνικά- Ηλεκτρικό ρεύμα - Ταχυδρομικά € 120.999,57 

 Εισφορά Ν. 128/75 (12ου 2013) και λοιπά έξοδα 
δουλευμένα  

 
€ 543.409,56 

 Τόκοι καταθέσεων δουλευμένοι € 
3.777.648,52 

Σύνολο € 
4.442.057,65 

 
 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 

Αναλύονται ως εξής:  
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 

 Εγγυητικές επιστολές  € 160.447.296,07 
 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 
 

 Αξίες τρίτων για φύλαξη € 94.322.976,16 

 Δεσμευμένα χρεόγραφα - επιταγές τρίτων ως ενέχυρα  € 169.181.044,37 

 ΕΕ τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων € 277.600,00 

 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων 

€ 1.729.560.230,16 

 Εκχώρηση απαιτήσεων € 22.530.039,34 

Σύνολο € 2.015.871.890,03 
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10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
  

α. Οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες στη    χρήση 
2013 ανήλθαν σε ευρώ 58.679,95. 
β. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 
ανήλθαν σε ευρώ 22.830,04. 
γ. Οι αποζημιώσεις των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε ευρώ 
2.249,85. 
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 πραγματοποιήθηκαν μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας που 
λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της χρήσεως 2013 
(01.01.2013 – 31.12.2013) ανήλθαν σε ευρώ 108.184.701,00 και αναλύονται ως εξής: 

 

 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων € 105.267.470,12 

 Τόκοι κρατικών και τραπεζικών ομολόγων € 530.717,09 

 Άλλα έσοδα από τόκους € 2.386.513,79 

Σύνολο € 108.184.701,00 

 
β. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2013 σε ευρώ 14.023.189,27 και 
αναλύονται ως εξής: 
 

       Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού:       
 

 Μισθοί  € 10.565.080,55 

 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου 
προσωπικού 

€ 2.932.279,82 

 Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού  € 525.828,90 

      Σύνολο € 14.023.189,27 

     
γ. Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος στη χρήση 2013 προσωπικού ήταν 396  άτομα.  
 
δ. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
χρήσεως 2013 ανήλθαν σε ευρώ 56.932.111,71 και αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις πελατών.  

 
ε. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών 
ακινητοποιήσεων της χρήσεως 2013, έως και την 31.12.2013, ανήλθαν σε ευρώ 7.583.578,43 και 
αναλύονται ως εξής: 
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 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών σε συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.) 

€ 
 

6.851.569,21 

 Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων μεταβλητής απόδοσης με 
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

€ 
 

732.009,22 

Σύνολο € 
7.583.578,43 

 
 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Θέση 3: Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    
 

Απαιτήσεις κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων:  
 

 Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.: € 5.274.761,76 

 Απαιτήσεις κατά λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων: €  5.288.126,20 
 
Όλες οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση την εναπομένουσα διάρκειά τους, είναι 
εισπρακτέες εντός τριμήνου.  

 
Θέση 4: Απαιτήσεις κατά πελατών  
 

Για τυχόν ζημίες από επισφαλή δάνεια έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού 213.947.678,34 ευρώ 
την 31.12.2013. 
 
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 375.391 

 Πάνω από ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.256.190 

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.640.581 
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Θέση 5: Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως   

 

 Αναλύονται σε:  
 

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά το PSI με εγγύηση του EFSF)  € 3.149.990,00 

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

€ 
 

13.230.000,00 

 Λοιπά Ομόλογα € 388.388,00 

Σύνολο € 16.768.378,00 

 
Στη χρήση μετατράπηκαν (κεφαλαιοποιήθηκαν) ομόλογα της Πανελλήνιας Τράπεζας ποσού 8.835.550 
ευρώ. 
 
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  € 23.704,88  

 Μη εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 1.284.373,32 

Σύνολο € 1.308.078,20 

       
 

Θέση 13: Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

        Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων € 2.740.102,69 

 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό  € 22.323.208,42 

 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων € 34.747.071,09 

 Απαιτήσεις από χρεώσεις σε κλειστούς λογαριασμούς χορηγήσεων € 4.612.036,02 

 Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές € 2.485.700,07 

       Σύνολο € 66.908.118,29 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Θέση 1: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
        
        Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 
(Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 23.705,18 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα € 133.349.242,69 

Σύνολο € 133.372.947,87 

 
 

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

 Υποχρεώσεις προς πελάτες € 1.332.055.677,77 

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

 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 1.900.275,59 
 

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 876.785,00 

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

88.894,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 366.377,00 

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

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.332.056,00 

 

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 1.900,00  

 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 1.900,00 
 
 

Θέση 3: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους  
           Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά 
ιδρύματα (Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.) 

€ 2.550.000,00 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 12.450.000,00 

 Σύνολο € 15.000.000,00 
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Στην επόμενη χρήση λήγουν ομολογίες αξίας € 7.500.000,00. 
 

 

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 7.500,00 

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

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 15.000,00 

       
 

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

 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  € 965.044,58 

 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς  € 655.640,38 

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  € 557.079,17 

 Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων  € 3.360.429,01 

 Επιταγές Καλύμματα προς Είσπραξη  € 4.070.052,84 

 Ταμείο εγγύησης καταθέσεων  € 507.774,00 

 Εισπράξεις από Πλειστηριασμούς σε αναμονή  € 643.453,81 

 Λοιπές υποχρεώσεις  € 520.791,19 

Σύνολο € 11.280.264,98 
 
 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Η Τράπεζα δεν διαχειρίστηκε στη χρήση 2013 επ’ ονόματί της κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων. 
 Δεν έχουν δοθεί στοιχεία ενεργητικού για εγγυήσεις. 
 Η Τράπεζα στη χρήση 2013 δεν παρείχε σε τρίτους υπηρεσίες διαχειρίσεως. 
 Τα περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αφορούν: Προθεσμιακή κατάθεση στην 

Πανελλήνια Τράπεζα ποσού USD $ 3.214.291,66, τα οποία αποτιμήθηκαν την 31.12.2013 σε ευρώ 
2.330.716,89. 

 Η αμοιβή των ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013, ανήλθε σύμφωνα με την προσφορά 
τους, στο ποσό των € 25.740,00 πλέον Φ.Π.Α.. 

 
14. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας (Συντελεστής Κύριων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων) την 31.12.2013 διαμορφώθηκε στο 8,61%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του δείκτη 
εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση και η ελάχιστη τιμή του είναι τουλάχιστον το 9% του 
σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β 
της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να αποκατασταθεί μέσω 
της προγραμματισμένης αυξήσεως κεφαλαίου της Τράπεζας, τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 
και την βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. 
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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 και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. 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 και εποπτικών κεφαλαίων μέσω αυξήσεως κεφαλαίου και την επαναφορά της Τράπεζας στην 
κερδοφορία. Επιπρόσθετα η μείωση του κόστους δανεισμού και η ανάκαμψη ορισμένων τομέων της 
οικονομίας αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας και να συμβάλουν 
στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. 

 
 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014 
 

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 11 Απριλίου 2014. 
 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014 
 

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης 
Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  13 101 

 

 


