


ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ   

 

 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Παγκριτιασ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ, με τθν από 23/5/2012 και με αρικμό 9 Πράξθ του, καλεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 του 

Καταςτατικοφ, τα μζλθ τθσ Σράπεηασ ςε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ςτισ 16 Ιουνίου 2012, θμζρα άββατο 

και ϊρα 10.00, ςτθν αίκουςα του κινθματογράφου ΑΣΟΡΙΑ ςτο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευκερίασ), για 

ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα ακόλουκα κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 

1. Ζγκριςθ εγγραφισ και διαγραφισ μελϊν.  

2. Τποβολι και ανάγνωςθ του Ιςολογιςμοφ τθσ χριςθσ 2011, κακϊσ και τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι. 

3. υηιτθςθ επί του Ιςολογιςμοφ και των πεπραγμζνων του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ζγκριςθ του 

Ιςολογιςμοφ χριςθσ 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) και απαλλαγι από κάκε ευκφνθ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι. 

4. Οριςμόσ Ελεγκτικισ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2012. 

5. Ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων χριςθσ 2012.  

6. Σροποποίθςθ του άρκρου 40 του καταςτατικοφ. 

7. Αφξθςθ υνεταιριςτικοφ Κεφαλαίου τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ.  

8. Ζκδοςθ Ομολογιακοφ Δανείου.   

9. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ.  
 

ε περίπτωςθ μθ απαρτίασ, θ Γενικι υνζλευςθ κα επαναλθφκεί, χωρίσ άλλθ πρόςκλθςθ, τθν 23θ Ιουνίου 

2012, θμζρα άββατο, τθν ίδια ϊρα, ςτον ίδιο τόπο και με τα ίδια κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Αν και πάλι 

δεν υπάρξει απαρτία, κα επαναλθφκεί τθν 30θ Ιουνίου 2012, θμζρα άββατο, τθν ίδια ϊρα, ςτον ίδιο τόπο 

και με τα ίδια κζματα. 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι υνζλευςθ ζχουν όλα τα μζλθ των οποίων θ εγγραφι  ζχει οριςτικά 

εγκρικεί μζχρι και από τθ ςυγκαλοφμενθ Γενικι  υνζλευςθ.  

τθ Γενικι υνζλευςθ και ςτθ λιψθ αποφάςεων τα μζλθ παρίςτανται μόνο αυτοπροςϊπωσ. Ειδικά για τα 

νομικά πρόςωπα – μζλθ παρίςταται νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ τουσ. 

Κατά τθν προςζλευςθ των μελϊν είναι απαραίτθτθ θ επίδειξθ του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι 

άλλου ςτοιχείου (διαβατθρίου ι δθμοςίου εγγράφου) που να αποδεικνφει αςφαλϊσ τθν ταυτότθτά τουσ. 

 

Ηράκλειο 23/5/2012 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ 

 
Γιάννθσ Μ. Λεμπιδάκθσ 
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Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ 2011  –  Στόχοι 2012 
 

Κυρίεσ και κφριοι ςυνζταιροι, 
 

Σο 2011 επιδεινϊκθκαν οι ςυνκικεσ ςτο μακροοικονομικό περιβάλλον, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθ 

χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν, των επιχειριςεων, αλλά προπάντων του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ μασ. 
 

φμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αλλά και επίςθμα ςτοιχεία χρθματοοικονομικϊν 

οργανιςμϊν, τα κρίςιμα μεγζκθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, παρουςίαςαν ςθμαντικι υποχϊρθςθ. 

Θ μείωςθ του ΑΕΠ κατά 6,9%, το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν που ανιλκε ςτο 9,8%, θ 

κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, θ μείωςθ των χρθματοδοτιςεων, ο περιοριςμόσ των επενδφςεων ςε 

ποςοςτό που ξεπερνά το 20% και θ υποχϊρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

αποτυπϊνουν το περιβάλλον λειτουργίασ επιχειριςεων, νοικοκυριϊν και τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, το διεκνζσ περιβάλλον παρζμεινε ρευςτό, ενϊ εξακολουκεί να επικρατεί 

αβεβαιότθτα για τθν πορεία τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και τθν εξζλιξθ τθσ κρίςθσ χρζουσ ςτισ ευρωπαϊκζσ 

οικονομίεσ. 
 

Θ αμφιςβιτθςθ τθσ δυνατότθτασ εξόδου τθσ οικονομίασ από τθν κρίςθ ςυμπαρζςυρε τισ τράπεηεσ, με 

επακόλουκα τον αποκλειςμό τουσ από τισ διεκνείσ αγορζσ και τθ ςυνεχι υποχϊρθςθ των κατακζςεων. 

Όπωσ επιςθμάνκθκε από το Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, «από τα τζλθ του 2009 μζχρι το 

Φεβρουάριο του 2012 οι τραπεηικζσ κατακζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα μειϊκθκαν κατά περιςςότερο από           

70 διςεκ. ευρϊ, ποςό που ιςοδυναμεί με το ζνα τρίτο περίπου του ΑΕΠ. Ζτςι περιορίςτθκαν αιςκθτά οι 

χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ των τραπεηϊν. Παρϋόλϋαυτά, το τραπεηικό ςφςτθμα επζδειξε αντοχζσ ςε μια 

δφςκολθ περίοδο και ςιμερα προςβλζπει ςτθν αναςυγκρότθςι του, που κα του επιτρζψει να λειτουργιςει 

πιο αποτελεςματικά προσ όφελοσ τθσ οικονομίασ».  
 

ϋαυτό το δυςμενζσ περιβάλλον, δραςτθριοποιικθκε για 18θ ςυνεχόμενθ χρονιά θ Παγκριτια τράπεηα, θ 

οποία ςυνζχιςε να εφαρμόηει μια ςυντθρθτικι πολιτικι με κφριουσ άξονεσ τθ διατιρθςθ ικανοποιθτικισ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ, τθ δθμιουργία υψθλϊν προβλζψεων για κάλυψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, τθ 

χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, τθν ενίςχυςθ των διαςφαλίςεων του χαρτοφυλακίου τθσ  

και τον περιοριςμό των λειτουργικϊν εξόδων. 

Ολϋ αυτά ςυνζτειναν ςτθ διατιρθςθ του ςυνεταιριςμοφ ωσ ενόσ υγιοφσ χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ. 

Σθ χρονιά αυτι ςυνεχίςτθκε θ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ, τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία νζων ςφγχρονων μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και τθν κεντροποίθςθ και τον ζλεγχο των 

διαδικαςιϊν.  
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Θ δραςτθριότθτα τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ 2011, ςυνοψίηεται ςτα ακόλουκα: 
 

Βαςικά οικονομικά μεγζκθ 2011  

 

- Αρικμόσ μελϊν: 80.152 (567 νζα μζλθ).   

- Κδια Κεφάλαια: 176,86 εκ. ευρϊ (μείωςθ  15,97%) 

- Τπόλοιπο κατακζςεων: 1.379,91 εκ. ευρϊ (μείωςθ 12,47%) 

- Τπόλοιπο χορθγιςεων: 1.638,82 εκ. ευρϊ (μείωςθ 3,11%) 

- Ενεργθτικό: 1.743,48 εκ. ευρϊ (μείωςθ 15,50%) 

- Κζρδθ προ προβλζψεων αποςβζςεων και φόρων : 51,45 εκ. ευρϊ (μείωςθ 7,71%) 

- Ηθμίεσ προ φόρων: 33,65 εκ. ευρϊ  

- Καταςτιματα / Θυρίδεσ: 60 ζναντι 61 το 2010. 

- Απόδοςθ Μζςων Ιδίων Κεφαλαίων: -17,38% ζναντι 8,14 % το 2010. 

 

Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ και επαφζσ 
 

υνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων 

Κατά το 2011 ςυνεχίςτθκε θ επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα 

Επενδφςεων (ΕΣΕπ), με τθν υπογραφι νζων ςυμβάςεων για τθ χρθματοδότθςθ, με προνομιακοφσ όρουσ, 

των μικρομεςαίων επιχειριςεων, αλλά και για ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ. 

θμειϊνεται ότι οι νζεσ ςυνεργαςίεσ είναι ενδεικτικζσ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αναγνϊριςθσ τθσ 

Παγκριτιασ Σράπεηασ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, ωσ μίασ δυναμικισ, υγιοφσ και ζντονα 

αναπτυξιακοφ χαρακτιρα περιφερειακισ τράπεηασ. 
 

Πρόγραμμα Jessica 

Σο Νοζμβριο του 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων 

(ΕΣΕπ) και τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ και του Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου (ΣΣ) για το πρόγραμμα Jessica.  

Σο Σαμείο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Κριτθσ, που δθμιουργικθκε από τθ φμπραξθ των δφο τραπεηϊν (Παγκριτια 

Σράπεηα και ΣΣ), είναι το πρϊτο που ςυςτικθκε ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Jessica, με 

ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ και τισ επενδφςεισ ςε ζργα αειφόρου αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ, 

ςυνολικοφ φψουσ ζωσ 35 εκατ. ευρϊ. Σα ζργα που κα χρθματοδοτθκοφν αφοροφν κφρια ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και επιχειριςεισ αυτϊν, αλλά και ςε 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ.  

Για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι προετοιμαςία των ΟΣΑ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, θ Παγκριτια 

Σράπεηα ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ διοργάνωςε ενθμερωτικι ςυνάντθςθ για τθν υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ, ςτθν οποία παρουςιάςτθκε αναλυτικά από εκπρόςωπο τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ 

Επενδφςεων και εξειδικευμζνα ςτελζχθ, ο τρόποσ και θ διαδικαςία λειτουργίασ του Σαμείου, κακϊσ και τα 

κριτιρια επιλεξιμότθτασ των ζργων. Σο πρόγραμμα βρίςκεται ιδθ ςε ςτάδιο υλοποίθςθσ και αναμζνεται θ 

κατάκεςθ των πρϊτων προτάςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ ΟΣΑ και ιδιϊτεσ.  
 

Ενίςχυςθ ΜΜΕ 

Σο Δεκζμβριο του 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων 

(ΕΣΕπ) και τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ φψουσ 50 εκ. ευρϊ για τθ χρθματοδότθςθ με προνομιακοφσ όρουσ 

μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων τθσ Κριτθσ και τθν παροχι κεφαλαίου κίνθςθσ μονιμότερου χαρακτιρα.  
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Θ νζα αυτι ςυνεργαςία αναμζνεται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ και ςτον εκςυγχρονιςμό των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ Κριτθσ και να δϊςει πραγματικι ανάςα ςτον επιχειρθματικό κόςμο του 

νθςιοφ.  

το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Επενδφςεων, θ Παγκριτια ζχει υπογράψει 

ςυμπλθρωματικά:  

α) ςυμφωνία για δάνεια προσ πολφ μικρζσ βιϊςιμεσ επιχειριςεισ, δθλαδι για επιχειριςεισ με 1-5 άτομα 

προςωπικό φψουσ 8,75 εκ. ευρϊ.  

β) ςυμφωνία για παροχι εγγυιςεων ςυνολικοφ φψουσ 6 εκ. ευρϊ, για πολφ μικρζσ υφιςτάμενεσ και νζεσ 

βιϊςιμεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ δεν ζχουν εμπράγματεσ διαςφαλίςεισ και οι οποίεσ δανειοδοτοφνται για 

επενδφςεισ ςε πάγιο εξοπλιςμό και για κεφάλαιο κίνθςθσ μονιμότερου χαρακτιρα. 
 

Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013      

Σο 2011 ςυνεχίςτθκε θ υλοποίθςθ των ζργων για τισ επενδυτικζσ προτάςεισ που είχαν υποβλθκεί ςτο 

πρόγραμμα τθσ 1θσ Δράςθσ για τθν ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν Επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ - Σουριςμοφ - Εμπορίου- Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των Π.Ε.Π. 

του ΕΠΑ 2007-2013.  

Θ Παγκριτια λειτοφργθςε ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων 

αναλαμβάνοντασ τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Μζχρι τθν 31θ/12/2011 ολοκλθρϊκθκαν 90 επενδφςεισ 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 8,4 εκ. ευρϊ, με δθμόςια επιχοριγθςθ 5,3 εκ. ευρϊ.       
 

Συνεργαςία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013  

Σο 2011 προκθρφχκθκαν από τον Ενδιάμεςο Φορζα του Επιχειρθματικοφ Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα 

και Επιχειρθματικότθτα (ΕΦΕΠΑΕ) πζντε προγράμματα: 

«Πράςινοσ Σουριςμόσ» με δθμόςια δαπάνθ 30.000.000 ευρϊ, «Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των 

Επιχειριςεων» με δθμόςια δαπάνθ 100.000.000 ευρϊ, «Εναλλακτικόσ Σουριςμόσ» με δθμόςια δαπάνθ 

20.000.000 ευρϊ, «Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα» με δθμόςια δαπάνθ 30.000.000 ευρϊ και τζλοσ 

το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» με δθμόςια δαπάνθ 72.000.000 ευρϊ. 

Όλα τα παραπάνω προγράμματα βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. 

Θ Παγκριτια μζςω τθσ ςφμβαςθσ αποκλειςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ υνεταιριςτικϊν 

Σραπεηϊν Ελλάδοσ (ΕΣΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ ςυμμετείχε ςτο ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ, διανομισ ζντυπου 

υλικοφ και παραλαβισ των προτάςεων των ενδιαφερομζνων επενδυτϊν (τόςο μζςω τθσ προβολισ των 

προγραμμάτων από το δίκτυο των καταςτθμάτων τθσ, όςο και από τθν ιςτοςελίδα τθσ, αλλά και 

ςυμμετζχοντασ ςτισ θμερίδεσ παρουςίαςθσ των προγραμμάτων ςτουσ επενδυτζσ κυρίωσ ςτθν Κριτθ).  
 

Ενθμερωτικζσ εκδθλώςεισ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ  

θμαντικζσ ενθμερωτικζσ και υποςτθρικτικζσ πρωτοβουλίεσ πραγματοποιικθκαν κατά το 2011 από τθν 

Παγκριτια Σράπεηα.  
 

υγκεκριμζνα: 

 Με αίςκθμα κοινωνικισ ευκφνθσ και γνωρίηοντασ τισ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ που επικρατοφν 

ςτον τόπο μασ, θ Παγκριτια Σράπεηα διοργάνωςε ανοικτι προσ το κοινό διάλεξθ, με κζμα «Ποιότθτα Ηωισ 

ςε Δφςκολεσ Εποχζσ» και ομιλθτι τον Δρ. Αντϊνθ Κατςαλι, επιςτθμονικό υπεφκυνο τθσ χολισ τελεχϊν 

τθσ Σράπεηασ. Θ διάλεξθ πραγματοποιικθκε με επιτυχία ςτο κατάμεςτο ςυνεδριακό κζντρο τθσ Σράπεηασ 

ςτο Θράκλειο, με μεγάλθ ανταπόκριςθ του κόςμου κάκε θλικίασ.  
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 Με  ςτόχο τθν υπεφκυνθ ενθμζρωςθ των Οργανϊςεων Παραγωγϊν για τα επιτυχθμζνα επιχειρθματικά 

ςχιματα που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ, τισ προχποκζςεισ δθμιουργίασ τουσ και τισ 

δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με τα δίκτυα διανομισ, πραγματοποιικθκε ενθμερωτικι ςυνάντθςθ εργαςίασ με 

κζμα «φγχρονεσ μορφζσ Οργανϊςεων Παραγωγϊν και ςφνδεςι τουσ με τα Δίκτυα Διανομϊν».  

 Με πρωτοβουλία τθσ Σράπεηασ πραγματοποιικθκε με επιτυχία θμερίδα με κζμα «Οργανϊςεισ και 

υμπράξεισ παραγωγϊν και επιχειριςεων του αγροτικοφ τομζα». τθν θμερίδα παρουςιάςτθκε θ 

ςτρατθγικι του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων και τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ για τισ 

Οργανϊςεισ Παραγωγϊν και ευρφτερα τον αγροτικό τομζα, κακϊσ και ο ρόλοσ του φορζα διαχείριςθσ 

φιμθσ των κρθτικϊν αγροτικϊν προϊόντων, Cretacert.  

 Θ Παγκριτια Σράπεηα ςυμμετείχε ςτθ 10θ Παγκριτια Αγροτικι και Εμπορικι Ζκκεςθ Αρκαλοχωρίου. 

 Επιπλζον, ςυνεχίςτθκε θ κυκλοφορία τθσ επιτυχθμζνθσ δωρεάν μθνιαίασ ζκδοςθσ τθσ Παγκριτιασ 

Σράπεηασ για τουσ αγρότεσ και τουσ αγροτικοφσ φορείσ, τα ΠΑΓΚΡΘΣΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με παρουςίαςθ  

επίκαιρων κεμάτων του αγροτικοφ χϊρου και παροχι χριςιμων πλθροφοριϊν. 

 θμαντικι ιταν και φζτοσ θ ςυνεργαςία με τουσ δικαιοφχουσ των ενιαίων αγροτικϊν ενιςχφςεων, που 

πραγματοποίθςαν μζςω τθσ  Παγκριτιασ Σράπεηασ το μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν τουσ.  
 

Δωρεάν Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Πλθροφόρθςθσ  

υνεχίςτθκε και το 2011 θ επιτυχθμζνθ λειτουργία τθσ δωρεάν υπθρεςίασ πλθροφόρθςθσ των Οργανιςμϊν 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων και των αγροτϊν & αγροτικϊν φορζων, μζςα από 

τθν ιςτοςελίδα τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ. Θ δωρεάν θλεκτρονικι υπθρεςία, αποτελεί ζνα δυναμικό 

εργαλείο ενθμζρωςθσ και ςυμβουλευτικισ, ςτθν οποία καταχωροφνται κακθμερινά όλεσ οι ενεργζσ και υπό 

διαβοφλευςθ προςκλιςεισ Εκνικϊν και Κοινοτικϊν Προγραμμάτων, κακϊσ και κζματα γενικότερθσ 

πλθροφόρθςθσ. Επιπρόςκετα, παρζχεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ αποςτολισ ερωτθμάτων ςχετικά με τα 

προγράμματα και τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ςε αυτά, ςτα οποία δίδονται άμεςα ολοκλθρωμζνεσ και 

κατατοπιςτικζσ απαντιςεισ από ειδικοφσ. Θ εφαρμογι ζχει κακθμερινά πολλοφσ επιςκζπτεσ απϋόλουσ τουσ 

κλάδουσ τθσ οικονομίασ και τουσ ΟΣΑ. 
 

Δίκτυο καταςτθμάτων και ςθμεία ςυναλλαγών  

Σθ χρονιά αυτι το δίκτυο τθσ Σράπεηασ ελαττϊκθκε κατά ζνα ςθμείο (κυρίδα ταλίδασ) αρικμϊντασ 

ςυνολικά 60 καταςτιματα/κυρίδεσ.  

Πολιτικι τθσ Διοίκθςθσ και τθ χρονιά αυτι ιταν θ διατιρθςθ του υφιςτάμενου δικτφου, τόςο εντόσ όςο και 

εκτόσ Κριτθσ. Πραγματοποιικθκαν τρείσ μετεγκαταςτάςεισ υφιςτάμενων καταςτθμάτων για τθν 

αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των ςυνεταίρων των ευρφτερων περιοχϊν και ςυγκεκριμζνα ςτον 

Πειραιά ςε νζο μιςκωμζνο κτίριο και ςτο Αρκαλοχϊρι και τθν Αλικαρναςςό ςε ιδιόκτθτα κτίρια.  
 

Αναβάκμιςθ θλεκτρονικών ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ και ςυναλλαγών  
 

Τπθρεςία αποςτολισ μθνυμάτων sms  

Σθ χρονιά αυτι ςυνεχίςτθκε και διευρφνκθκε θ υπθρεςία αποςτολισ γραπτοφ μθνφματοσ sms ςτο κινθτό 

τθλζφωνο των κατόχων τθσ Παγκριτιασ κάρτασ VISA. Θ υπθρεςία εμπλουτίςτθκε με νζα κριτιρια ελζγχου 

των ςυναλλαγϊν για τθν μεγαλφτερθ αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαςςομζνων. 
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Νζο μθχανογραφικό και πλθροφοριακό ςφςτθμα   
Και αυτι τθ χρονιά ςυνεχίςτθκε θ διαδικαςία προςαρμογισ του νζου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ Profits+ 

ςτισ απαιτιςεισ των διαδικαςιϊν τθσ τράπεηασ, με ςκοπό τθν ομαλι μετάπτωςθ εντόσ του 2012. 

Αυςτθροποιικθκαν και ομογενοποιικθκαν οι μθχανιςμοί αςφαλείασ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ τθσ τράπεηασ. 

Προςτζκθκαν πολλοί μθχανιςμοί ελζγχου και αςφάλειασ ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, ενϊ αυξικθκε το 

επίπεδο αςφαλείασ ςτα ATMs μζςω ςθμαντικϊν επενδφςεων ςε αυτά. 

  

Οι ςτόχοι τθσ τράπεηασ για το 2012 ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
 
- Θ υλοποίθςθ των ςυνεργαςιϊν με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Επενδφςεων, για 

τθν επαρκι χρθματοδότθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 
- Θ διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ τθσ Σράπεηασ με τθ ςυνζχιςθ ενόσ ιςορροπθμζνου ρυκμοφ ανάπτυξθσ 

μεταξφ κατακζςεων και χορθγιςεων. 
- Θ διατιρθςθ ικανοποιθτικισ ρευςτότθτασ, μζςω των κατακζςεων και ςυνεργαςιϊν με άλλουσ 

χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ. 
- Θ ανάπτυξθ μεγαλφτερθσ ςυνεργαςίασ με τουσ ΟΣΑ κάκε βακμοφ και τουσ παραγωγικοφσ φορείσ τθσ 

Κριτθσ. 
- Θ λειτουργία του νζου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ και θ ολοκλιρωςθ τθσ αυτοματοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν.   
- Θ πλιρθσ κεντροποίθςθ των εργαςιϊν με τθ διατιρθςθ τθσ ευελιξίασ, τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν. 
- Θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων. 
- Θ διατιρθςθ του δικτφου των καταςτθμάτων ςτα υφιςτάμενα πλαίςια μζχρι το τζλοσ του 2014. 
- Θ επίτευξθ των προγραμματιςμζνων για το 2012 οικονομικϊν ςτόχων τθσ τράπεηασ για κζρδθ 5,1 εκ 

ευρϊ. 
- Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με Ευρωπαϊκζσ υνεταιριςτικζσ Σράπεηεσ για τθν αξιοποίθςθ τεχνολογίασ, 

κεφαλαίων και ςυςτθμάτων οργάνωςθσ.   
 

 

Κατακζςεισ 
 

Οι δφςκολεσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςτθν ελλθνικι αγορά και θ μειωμζνθ αποταμιευτικι ικανότθτα των 

νοικοκυριϊν είχαν ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ των κατακζςεων τθσ τράπεηασ για τθ χρονιά αυτι.  
 

υνολικά οι κατακζςεισ ζφταςαν τθν 31.12.2011 το ποςό των 1.379.909  χιλ. ευρϊ, παρουςιάηοντασ μείωςθ 

12,47% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, ενϊ θ αντίςτοιχθ μείωςθ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ιταν 17%. 
 

Να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με τα επίςθμα δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για το 

2011, θ Παγκριτια τράπεηα εξακολουκεί να κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςε μερίδιο αγοράσ ςτισ κατακζςεισ, με 

ποςοςτό 16,3% ςτθν Κριτθ και 23,07% ςτο Νομό Θρακλείου. (Πθγι: ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ, τατιςτικό 

Δελτίο Οικονομικισ υγκυρίασ, Μάρτιοσ-Απρίλιοσ 2012). 



ΕΚΘΕΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

6 

 

 

τον πίνακα αποτυπϊνονται τα υπόλοιπα κατακζςεων τθσ τράπεηασ, όπωσ εμφανίηονται ςτουσ 

Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ, κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι τουσ ςε ςφγκριςθ με τθ μζςθ 

μεταβολι  του τραπεηικοφ κλάδου. 
 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ 2007-2011 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜ. ΕΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ  
ΣΡΕΧΟΝΣΟ ΕΣΟΤ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
ΜΕΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ 
ΚΛΑΔΟΤ* 

31/12/2007 1.115.129 1.411.115 26,50% 13,76% 

31/12/2008 1.411.115 1.552.422 10,00% 15,12% 

31/12/2009 1.552.422 1.719.611 10,80% 4,73% 

31/12/2010 1.719.611 1.576.460 -8,30 % -12,30% 

31/12/2011 1.576.460 1.379.909 -12,47% -17,00% 
 

Σα ποςά ςε χιλ. ευρϊ 

* Πθγι : ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ – τατιςτικό Δελτίο Οικονομικισ υγκυρίασ, Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ 2012 

 

 
 

Ο ςυντελεςτισ φερεγγυότθτασ τθσ τράπεηασ κατά το κλείςιμο του ζτουσ (31.12.2011), διαμορφϊκθκε 

τελικά ςτο 10,38%, ζναντι του 10% που απαιτεί θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τισ υνεταιριςτικζσ Σράπεηεσ.  
 

Θ Παγκριτια, όπωσ και οι άλλεσ εμπορικζσ τράπεηεσ, ςυμμετζχει ςτο Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων & 

Επενδφςεων (ΣΕΚΕ), παρζχοντασ τθν εγγφθςθ ςτισ κατακζςεισ των πελατϊν τθσ, μζχρι το όριο των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρϊ ανά κατακζτθ. 
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Χορθγιςεισ 
 

Πολιτικι τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ ςτον τομζα των χρθματοδοτιςεων είναι θ ουςιαςτικι ςυμβολι ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν που δραςτθριοποιείται, παρζχοντασ ενεργι υποςτιριξθ ςε όλεσ τισ 

παραγωγικζσ και βιϊςιμεσ επιχειριςεισ, με κατάλλθλα διαμορφωμζνα προϊόντα και ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ. 

Θ Σράπεηα προςφζρει όλα τα χρθματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμζνα κατά κλάδο οικονομίασ και 

προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ με ταχφτθτα, φιλικότθτα, ευελιξία και επαγγελματιςμό. 

θμειϊνεται ότι, παρά τισ ζκδθλεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν πραγματικι οικονομία, θ 

Παγκριτια δεν ςταμάτθςε τθ χοριγθςθ δανείων και τθν παροχι διευκολφνςεων ςτουσ πελάτεσ τθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των χρθματοοικονομικϊν τουσ αναγκϊν.     

Παράλλθλα θ Σράπεηα λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία, υποςτιριξε ενεργά τισ 

επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά με ρυκμίςεισ και αναδιαρκρϊςεισ των υφιςτάμενων δανειοδοτιςεων, 

προκειμζνου θ αποπλθρωμι να είναι ομαλι, διατθρϊντασ και ενιςχφοντασ τον ςυμβουλευτικό τθσ 

χαρακτιρα. 
 

Οι χρθματοδοτιςεισ κατά το ζτοσ 2011 μειϊκθκαν κατά -3,11%, ςε ποςοςτό ίςο μϋαυτό ςτον τραπεηικό 

κλάδο που ιταν -3,1%.          

 

Θ ποςοςτιαία κατανομι των δανείων ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ απεικονίηεται ςτο Γράφθμα 1. 

 

ΠΟΟΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩΝ ΣΗΝ 31/12/2011 ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 

 

 

Γράφθμα 1 
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Τπενκυμίηεται ότι οι δανειακζσ ςυμβάςεισ που θ Σράπεηα υπζγραψε κατά το 2011 με τθν Ευρωπαϊκι 

Σράπεηα Επενδφςεων (50 εκ. ευρϊ για χρθματοδότθςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων) και με το Ευρωπαϊκό 

Σαμείο Επενδφςεων (15 εκ. ευρϊ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ μικροχρθματοδοτιςεων 

Progress για τθ ςτιριξθ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων) κα επιτρζψουν τθν προνομιακι χρθματοδότθςθ 

πολλϊν επιχειριςεων τθσ Κριτθσ, με μειωμζνο επιτόκιο, απαλλαγμζνο από τθν ειςφορά του Ν.128 και 

μακρά περίοδο αποπλθρωμισ. 
 

Θ Σράπεηα ςτθρίηοντασ τθν «Πράςινθ Ανάπτυξθ» ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε ιδιϊτεσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ να χρθματοδοτθκοφν για τθ δθμιουργία φωτοβολταϊκϊν πάρκων ςτθν Κριτθ, εξαςφαλίηοντάσ 

τουσ ζνα ςτακερό ετιςιο ειςόδθμα και ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο νθςί.  

Να ςθμειωκεί ότι ςτον τομζα αυτό ζχουν ιδθ καταςκευαςτεί και λειτουργοφν 160 Φωτοβολταϊκά Πάρκα με 

φψοσ χρθματοδότθςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 39,4 εκ. ευρϊ περίπου, κακϊσ και 48 Φωτοβολταϊκά τζγθσ με 

ςυνολικό ποςό χρθματοδότθςθσ 1,3 εκ. ευρϊ, ενϊ εκκρεμοφν για χρθματοδότθςθ και καταςκευι 55 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα. 
 

Θ Σράπεηα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ζναντι του ανταγωνιςμοφ ςτθν Κριτθ ςτον τομζα των χρθματοδοτιςεων 

προσ τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. 

Οι χορθγιςεισ προσ επιχειριςεισ και ελεφκερουσ επαγγελματίεσ αντιπροςωπεφουν το 80,50% ςτο ςυνολικό 

χαρτοφυλάκιο τθσ Σράπεηασ, ζνα ποςοςτό ιδιαίτερα υψθλό ςυγκριτικά με αυτό του ςυνολικοφ τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ, το οποίο ανζρχεται ςε 54,50%. (Γράφθμα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 2 

 

τον ακόλουκο πίνακα αποτυπϊνεται το υπόλοιπο των χορθγιςεων όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτουσ 

Ιςολογιςμοφσ των ετϊν 2007 - 2011. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΧΟΡΗΓΗΕΩΝ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ 2007-2011 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΧΟΡΗΓΗΕΩΝ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 
% 

ΜΕΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ  

ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ* 

31/12/2007 1.312.687 36,5% 20,03% 

31/12/2008 1.574.440 19,9% 15,90% 

31/12/2009 1.683.655 6,90% 1,51% 

31/12/2010 1.691.196 0,45% 0%** 

31/12/2011 1.638.818 -3,11% -3,1%** 
 

Σα ποςά ςε χιλ. ευρϊ 
* Πθγι: ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ – τατιςτικό Δελτίο Οικονομικισ υγκυρίασ, Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ  2012 

** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Σιτλοποιθμζνα δάνεια 

 

Διαχείριςθ Κινδφνων – Κακυςτεριςεισ                   
 

Βαςικι προτεραιότθτα τθσ τράπεηασ αποτελεί θ ορκολογικι κατανομι των απαιτοφμενων κεφαλαίων, για 

τθν αςφαλι ανάπτυξθ και επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των κινδφνων, με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των πικανϊν αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων από τθν ανάλθψθ τουσ. 

το πλαίςιο εφαρμογισ του νόμου 3601/2007 και των Πράξεων Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που  

ενςωματϊνουν τθ ςχετικι νομοκεςία που είναι ςυμβατι με τισ αρχζσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙ, θ τράπεηα ζχει 

δθμιουργιςει τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων (ΔΔΚ). κοπόσ τθσ υπθρεςίασ, είναι θ αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ όλων των τραπεηικϊν κινδφνων με ςφγχρονεσ χρθματοοικονομικζσ μεκόδουσ.  

Μία από τισ βαςικζσ αρμοδιότθτζσ τθσ, είναι θ εκτίμθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτον οποίο εκτίκεται θ 

τράπεηα. το πλαίςιο αυτό γίνεται αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των δανειολθπτϊν, μζςω ενόσ 

ςφγχρονου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν εγκριτικι διαδικαςία 

χορθγιςεων. το πλαίςιο μζτρθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου, θ Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ Κινδφνων διενεργεί ςε ςυςτθματικι βάςθ αςκιςεισ προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςεωσ, 

παρζχοντασ εκτιμιςεισ για το μζγεκοσ των οικονομικϊν απωλειϊν που κα μποροφςαν να προκλθκοφν κάτω 

από το ενδεχόμενο ακραίων ςυνκθκϊν.  

Πζρα από τθν εκτίμθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, θ Διεφκυνςθ παρακολουκεί και αξιολογεί όλουσ τουσ 

κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ τράπεηα και υπολογίηει τισ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευςτότθτασ, ζχει προβλεφκεί Πολιτικι και χζδιο αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων 

κρίςθσ ρευςτότθτασ και ςε ςυςτθματικι βάςθ παρακολουκοφνται οι βαςικοί δείκτεσ ρευςτότθτασ. Επίςθσ, 

ςτο πλαίςιο εκτίμθςθσ του κινδφνου ςυγκζντρωςθσ, υπολογίηεται θ ζκκεςι τθσ τράπεηασ ανά κλάδο 

δραςτθριότθτασ και ανά πελάτθ. Σζλοσ,  θ Διεφκυνςθ εκτιμά τθν ζκκεςθ τθσ τράπεηασ ςτον λειτουργικό και 

τον επιτοκιακό κίνδυνο.  

Όςον αφορά ςτον κίνδυνο αγοράσ θ τράπεηα ζχει επενδφςει πολφ μικρό ποςοςτό του Ενεργθτικοφ τθσ ςε 

προϊόντα που διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ. 

    

Παράλλθλα με τθν αξιολόγθςθ, ζγκριςθ και χοριγθςθ των δανείων, δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ 

διαχείριςθ των κακυςτεριςεων, θ μείωςθ των οποίων αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ τράπεηασ.  
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Για το ζτοσ 2011 το υπόλοιπο των ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ δανείων ανιλκε τθν 31.12.2011 ςτο ποςό των 

116 εκ. ευρϊ και ςε ποςοςτό 7,08% επί των χορθγιςεων. 

 

ΟΡΙΣΙΚΕ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ Ω ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΟΡΗΓΗΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΩΝ 
ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΕΩΝ 

31/12/2007 18.457 1,40% 

31/12/2008 21.828 1,39% 

31/12/2009 47.605 2,83% 

31/12/2010 77.021 4,50% 

31/12/2011 116.054 7,08% 
 

Σα ποςά ςε χιλ. ευρϊ          Πίνακασ 1 
 

Θ ποςοςτιαία αυτι αφξθςθ οφείλεται κυρίωσ ςτα προβλιματα τθσ αγοράσ, όπωσ διαμορφϊκθκαν από τθν 

οικονομικι κρίςθ, κακϊσ και από τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν αναςτολι των μζτρων αναγκαςτικισ 

ρευςτοποίθςθσ των κακυςτεριςεων.   

Να ςθμειωκεί ότι το παραπάνω ποςό των οριςτικϊν κακυςτεριςεων, κατά το μεγαλφτερο μζροσ του, 

διαςφαλίηεται εμπραγμάτωσ και κεωρείται ειςπράξιμο.  
 

Πζραν αυτοφ, το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ προβλζψεων για κάλυψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων ξεπζραςε 

τθν 31.12.2011 τα 134 εκ. ευρϊ. (Πίνακασ 2).  

Σο ποςό αυτό δθμιουργεί μια ιςχυρι βάςθ για τθν τράπεηα και ενιςχφει τθ βεβαιότθτα ότι μπορεί να 

υπερκαλφψει επιςφαλι δάνεια που τυχόν να δθμιουργθκοφν ςτο μζλλον. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΕΠΙΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 2007-2011 
     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΣΟΤ 
ΤΩΡΕΤΜΕΝΕ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

31/12/2007 15.832.891 42.980.009 

31/12/2008 22.636.597 55.433.647 

31/12/2009 27.707.415 80.618.500 

31/12/2010 34.772.492 92.300.652 

31/12/2011 48.900.380 134.342.384 

Σα ποςά ςε ευρϊ         Πίνακασ 2 
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Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
 

Θ Σράπεηα ζχοντασ κεςπίςει ζνα ςφγχρονο πλαίςιο ελζγχου, λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ 

διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ κινδφνων με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςι τουσ.  

Για τθν εφαρμογι και τθν αδιάλειπτθ βελτίωςθ του πλαιςίου αυτοφ, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςυνζχιςε και 

φζτοσ τθ διενζργεια κεντροποιθμζνων, τακτικϊν, ςτοχευμζνων, προλθπτικϊν και on line ελζγχων, με ςτόχο 

τθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, τθ διαςφάλιςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθ ςυμμόρφωςθ με το 

εποπτικό πλαίςιο, τθν αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν.   

Για το 2012 οι ςτόχοι τθσ Διεφκυνςθσ ζχουν ωσ εξισ:  

- Ενίςχυςθ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ τράπεηασ. 

- Ενίςχυςθ ελζγχων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

- υνεχι βελτίωςθ ςφγχρονων ελεγκτικϊν μοντζλων και μεκοδολογιϊν ςφμφωνα με τα διεκνι 

ελεγκτικά πρότυπα.  

 

Συνεταίροι – Συνεταιριςτικζσ Μερίδεσ 

 

Σο 2011 τα μζλθ τθσ τράπεηασ αυξικθκαν κατά 567, φτάνοντασ ςυνολικά τα 80.152.  

 

To πλικοσ των ςυνεταίρων, που ςτισ 30.4.2012 αρικμοφςε 80.332 μζλθ, απεικονίηεται εξελικτικά για τθν 

πενταετία 2007-2011 ςτο διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1  

 

τον πίνακα 1 αναλφεται το πλικοσ των ςυνεταίρων με βάςθ τισ ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ που κατείχαν τθν 

31.12.2011. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΗΝ 31.12.2011 
 

Πλικοσ Μερίδων 1-20 21-100 101-200 201-500 501 & άνω  φνολο  

φνολο Μερίδων 220.010 399.798 312.156 393.645 560.763 1.886.372 

υνεταίροι  67.698 8.294 2.248 1.297 615 80.152 

 

Πίνακασ 1  

 

Σα οικονομικά αποτελζςματα για τθ χριςθ 2011, δεν επιτρζπουν τθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ 

ςυνεταίρουσ για τθ χρονιά αυτι. 
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Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ 

Σο 2011, παρά το δυςμενζσ κλίμα που επικράτθςε ςτθν ελλθνικι οικονομία και ςτο χρθματοπιςτωτικό 

ςφςτθμα, θ Παγκριτια τράπεηα παρουςίαςε μια ικανοποιθτικι πορεία.  
  

Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δόκθκε για μια ακόμθ χρονιά ςτθν αναβάκμιςθ των διαδικαςιϊν ςϋόλα τα επίπεδα, 

ιδιαίτερα ςτον τομζα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των ςυςτθμάτων αςφαλείασ.  
    

Οι κυριότερεσ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τράπεηασ για το 2011 ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

Θ εφαρμογι του πιςτοποιθμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ςυνεχίςτθκε για 10θ 

χρονιά,  ςφμφωνα με το Διεκνζσ Πρότυπο EN ISO 9001:2008.  

Αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ αυτοφ του υςτιματοσ είναι οι τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ ςε 

όλο το εφροσ των εργαςιϊν, κακϊσ και οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ προϊόντων. 

Με τθν εφαρμογι του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ διαςφαλίηεται: 

- Θ άμεςθ ενςωμάτωςθ ςτισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ των κανόνων που κακορίηονται από 

τουσ νόμουσ και τισ αποφάςεισ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  

- Θ ςτακερότθτα ςτθ λειτουργία τθσ Σράπεηασ. 

- Θ αςφαλισ οικονομικι διαχείριςθ και θ αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Σράπεηασ. 

- Θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ. 

- Ευελιξία και άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ αλλαγζσ του οικονομικοφ και τραπεηικοφ περιβάλλοντοσ. 

- Θ πρόβλεψθ και πρόλθψθ κινδφνων ςε οποιαδιποτε εργαςία πριν τθν υλοποίθςι τθσ. 

- Θ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων.  

- Θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ με ςυγκεκριμζνουσ και οριοκετθμζνουσ δείκτεσ. 

- Θ ποιότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθ και θ διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ των αιτθμάτων του. 

- Θ καταγραφι και αξιοποίθςθ τθσ άποψθσ του πελάτθ.   

- Θ αςφάλεια των εργαηομζνων και των πελατϊν που βρίςκονται εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ Σράπεηασ. 

Σο 2012 θ Παγκριτια Σράπεηα ανανζωςε το πιςτοποιθτικό τθσ μετά από επικεϊρθςθ που 

πραγματοποιικθκε από το φορζα πιςτοποίθςθσ TUV AUSTRIA HELLAS. 

- υνεχίςτθκε και επεκτάκθκε θ ςυνεργαςία με φορείσ του ευρφτερου Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ τομζα, προσ 

διευκόλυνςθ των πλθρωμϊν των υποχρεϊςεων των ςυνεταίρων. το πλαίςιο αυτό δόκθκε θ δυνατότθτα 

εξόφλθςθσ των λογαριαςμϊν κοινισ ωφζλειασ μζςα από το ευρφ δίκτυο των καταςτθμάτων, κακϊσ και θ 

καταβολι ΦΠΑ, ειςφορϊν ΙΚΑ και λοιπϊν αςφαλιςτικϊν ταμείων, θ πλθρωμι του φόρου ειςοδιματοσ 

φυςικϊν προςϊπων, του τζλουσ ακίνθτθσ περιουςίασ κακϊσ και θ είςπραξθ τθσ επιςτροφισ του φόρου 

ειςοδιματοσ και του φόρου καυςίμων. 

- Σο 2011 διατζκθκαν μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων τθσ τράπεηασ, 44.800 ειδικά ςιματα τελϊν 

κυκλοφορίασ ΙΧ αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν, ςτα ίδια επίπεδα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. 

- υνεχίςτθκε με απόλυτθ επιτυχία θ ςυνεργαςία με τθν Western Union για μεταφορζσ κεφαλαίων πελατϊν 

από και προσ το εξωτερικό.  

υνολικά το 2011 πραγματοποιικθκαν 14.880 εμβάςματα, αυξθμζνα κατά 8% περίπου ςε ςχζςθ με το 2010, 

ενϊ ςτο πρϊτο τετράμθνο του 2012 ζχουν πραγματοποιθκεί 4.040 εμβάςματα, μειωμζνα κατά 9% ςε ςχζςθ 

με τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο. 

- Σο 2011 οι ειςπράξεισ των τραπεηοαςφαλειϊν αυξικθκαν κατά 6,7% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, 

υπερβαίνοντασ τα 3,1 εκ. ευρϊ, ςυνειςφζροντασ ςθμαντικά ποςά προμθκειϊν ςτθν τράπεηα, ενϊ ςτο 1ο 

τετράμθνο του 2012 θ παραγωγι παραμζνει ςτο ίδιο επίπεδο με το αντίςτοιχο περυςινό διάςτθμα. 
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Εξζλιξθ Οικονομικών Μεγεκών 
 

Σο ςφνολο του Ενεργθτικοφ παρουςίαςε μείωςθ κατά 15,50%, ενϊ τα προ προβλζψεων, αποςβζςεων και 

φόρων κζρδθ ανιλκαν ςτα 51,45 εκατομμφρια ευρϊ μειωμζνα κατά 7,71 % ζναντι του 2010. Λόγω του PSI+ 

αλλά και για τθν ενίςχυςθ τθσ Σράπεηασ ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου, το τελικό αποτζλεςμα για τθ 

χριςθ 2011, ιταν ηθμία 33,65 εκατομμφρια ευρϊ.   

τον ακόλουκο πίνακα εμφανίηονται τα κυριότερα οικονομικά ςτοιχεία τθσ τελευταίασ πενταετίασ που 

αφοροφν ςτθν κερδοφορία, μεγζκυνςθ και παραγωγικότθτα τθσ τράπεηασ. 
 

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Ενεργθτικό 1.673.759 1.896.030 2.153.156 2.063.379 1.743.483 

Κδια Κεφάλαια 183.324 197.493     210.297 210.488 176.865 

Τπόλοιπο Κατακζςεων  1.411.115      1.552.422 1.719.611 1.576.423 1.379.909 

Τπόλοιπο Χορθγιςεων 1.312.687 1.574.440 1.683.794 1.691.196 1.638.818 

Κζρδθ προ αποςβ. & προβλ. 48.068 56.190 57.852 54.730 51.452 

Κζρδθ προ προβλζψεων 45.945 53.739 55.073 51.894 48.672 

Κζρδθ προ φόρων 30.113       31.103 27.366 17.121 -33.654 

Απόδ. Μζςων Ιδίων Κεφαλ. 
   (Κακαρά Κζρδθ / Κδια Κεφάλ.) 

20,16%         16,21% 13,42% 8,14% -17,38% 

Μζςθ απόδοςθ Χορθγιςεων 
   (Σόκοι + Προμ. Χορ. / Χορθγιςεισ) 

9,35% 9,31% 7,88% 7,16% 6,94% 

Χορθγιςεισ ανά Εργαηόμενο 
  (Χορθγ. / Αρικμ. Εργαηομ.) 

3.290 3.645 3.990 3.879 3.939 

Κατακζςεισ ανά Εργαηόμενο 
  (Κατακ. / Αρικμ. Εργαηομ.) 

3.537 3.594 4.075 3.616 3.317 

Κζρδθ ανά Εργαηόμενο 
  (Κακαρά Κζρδθ / Αρικμ. Εργαηομ.) 

75 72 65 39 -81 

Καταςτιματα - Θυρίδεσ 52 59 62 61 60 
 

Σα ποςά ςε χιλ. ευρϊ 

 

Θ κακαρι λογιςτικι κζςθ ςτισ 31.12.2011, ανιλκε ςτο ποςό των 176.103 χιλ. ευρϊ, μειωμζνθ κατά 16,03% 

ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςό τθσ χριςθσ 2010. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία Ιςολογιςμοφ 2011, το ςφνολο τθσ κακαρισ λογιςτικισ κζςθσ τθσ τράπεηασ και των 

προβλζψεων για κάλυψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, ανιλκε ςτο ποςό των 310.445 χιλ. ευρϊ αυξθμζνο κατά 

2,79% ζναντι του αντίςτοιχου ποςοφ του Ιςολογιςμοφ του 2010. 
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τον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ εξζλιξθ τθσ κακαρισ λογιςτικισ κζςθσ τθσ τράπεηασ κατά τθν 

πενταετία 2007-2011. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΕΗ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ 2007-2011 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

υνεταιριςτικό Κεφάλαιο 69.486 69.603     70.591 70.684 70.739 

Πλζον: Αποκεματ. Κεφάλαια 100.268 114.900   131.201 133.990 123.112 

Κζρδθ εισ νζον 14.962 14.513 8.505 5.815 -16.987 

φνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων 184.716 199.016 210.297 210.489 176.865 

Μείον: Αςϊμ.ακίνθτ.& Εξ.Πολ.Απόςβ. 1.391 1.523    1.267 761 762 

Κακαρι Λογιςτικι Θζςθ 183.325 197.493 209.030 209.728 176.103 

Προβλζψεισ 42.980 55.434   80.618 92.301 134.342 

φνολο κακ. λογ. κζςθσ &  πρόβλ. 226.305 252.927 289.648 302.029 310.445 

Μεταβ.κακ.λογιςτ.κζςθσ 69.903 14.168   11.537 698 -33.625 

Μεταβ.κακ.λογιςτ.κζςθσ % 61,6% 7,7%      5,8% 0,3% -16,03% 

Μεταβ.κακ.λογιςτ.κζςθσ & προβλ. 81.800 26.622   36.721 12.381 8.416 

Μεταβ.κακ.λογιςτ.κζςθσ & προβλ.% 56,6% 11,8%    14,5% 4,3% 2,8% 
 

Σα ποςά ςε χιλ. ευρϊ 

 

 
 

Με βάςθ το ενεργθτικό, τθν κακαρι λογιςτικι κζςθ και τθν κερδοφορία, όπωσ προκφπτει από τον 
Ιςολογιςμό για τθ χριςθ 2011, θ Παγκριτια υνεταιριςτικι Σράπεηα κατατάςςεται πρϊτθ μεταξφ των 
υνεταιριςτικϊν Σραπεηϊν τθσ χϊρασ, ενϊ ςτθν Κριτθ διαδραματίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν οικονομικι 
και κοινωνικι τθσ ανάπτυξθ. 
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Προςωπικό – Εκπαίδευςθ 
 

Θ ανάπτυξθ τθσ τράπεηασ και θ επιτυχθμζνθ μζχρι ςιμερα πορεία τθσ, οφείλεται μεταξφ άλλων και ςτο 

καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ. Γι’ αυτό θ Διοίκθςθ δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα: 

α) τθν απόλυτα αξιοκρατικι επιλογι των καταλλθλότερων υποψθφίων για τθ ςτελζχωςθ των κζςεων που 

δθμιουργοφνται, μζςα από ςαφείσ και κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ, όπωσ περιγράφονται και διαςφαλίηονται 

από το φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ. 

β) τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςε όλα τα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ 

κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςι τουσ, αλλά και τθ διαμόρφωςθ ςτελεχϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ και 

αξίεσ τθσ τράπεηασ. 
 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και το δίκτυο των καταςτθμάτων 

ανιλκε το 2011 ςε 416 εργαηόμενουσ, μειωμζνοσ κατά 20 άτομα.  
 

Από αυτά 402 άτομα αποτζλεςαν μόνιμο προςωπικό, 2 απαςχολικθκαν με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, 

ενϊ 12 εργάςτθκαν με μερικι απαςχόλθςθ.  

 

Σο μορφωτικό επίπεδο του απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθν 31.12.2011 απεικονίηεται ςτο Γράφθμα 1  

 

 
Γράφθμα 1 

 

Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ αποτελεί κφριο άξονα προςανατολιςμοφ ςτθν Παγκριτια Σράπεηα, γι’ αυτό 

επενδφει ςθμαντικά ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ.  
 

Σο ετιςιο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ καταρτίηεται με βάςθ τισ διαγνωςμζνεσ ανάγκεσ του προςωπικοφ, 

λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ εξελίξεισ τθσ οικονομικισ αγοράσ και τθσ 

τεχνολογίασ.  

Ζτςι και τθ χρονιά αυτι εκπονικθκαν ολοκλθρωμζνα τεχνικά και γενικά προγράμματα εκπαίδευςθσ για το 

ςφνολο του προςωπικοφ με αξιοποίθςθ των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, όπου αυτό ιταν εφικτό. 

Σο 2011 μεγάλο μζροσ τθσ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ πραγματοποιικθκε μζςω ςυνεχοφσ Προγράμματοσ 

Εκπαίδευςθσ τελεχϊν που ςυνεχίηεται με νζουσ κφκλουσ εκπαίδευςθσ και το 2012. 
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Σθ δζκατθ οικονομικι τθσ χριςθ, 2011, ζκλειςε θ Πανελλινια τράπεηα, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ 

χαρακτθρίςτθκαν από τθν προςπάκεια που καταβλικθκε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και από τθν 

λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων για διατιρθςθ τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ, κάτω από τισ 

αντιξοότθτεσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και του αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ.  
  

 Θ χριςθ ζκλειςε με αποτζλεςμα προ φόρων & προβλζψεων 5,9 εκ. ευρϊ ζναντι 8,1 εκ. ευρϊ τθσ χριςθσ 

2010, μειωμζνα κατά 27,3%. 

Σα κακαρά λειτουργικά ζςοδα τθσ χριςθσ ανιλκαν ςε 26,9 εκ. ευρϊ ζναντι των 31,2 εκ. ευρϊ τθσ 

προθγοφμενθσ χριςθσ. Πζραν τοφτων, θ χριςθ 2011 επιβαρφνκθκε με 15,1 εκ. ευρϊ προβλζψεισ ( ςε αυτζσ  

περιλαμβάνονται και προβλζψεισ αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων ποςό 1,25 εκ. ευρϊ), ζναντι  

ςυνολικϊν προβλζψεων 17,2 εκ. ευρϊ τθσ χριςθσ 2010.  

H τράπεηα ςχθμάτιςε μεγαλφτερεσ προβλζψεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκτιμιςεισ τθσ BlackRock για τθ 

διενζργεια προβλζψεων για τον αναλθφκζντα πιςτωτικό κίνδυνο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου.  

Θ χριςθ 2011 επιβαρφνκθκε επίςθσ από τθν απομείωςθ αξίασ επενδφςεων 0,4 εκ. ευρϊ και 19,2 εκ. ευρϊ 

από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο PSI+.  

Σο οριςτικό αποτζλεςμα τθσ χριςθσ 2011 μετά από φόρουσ ανζρχεται ςε μείον 22,8 εκ. ευρϊ ζναντι μείον 

8,6 εκ. ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ.  

Σθ χριςθ αυτι θ Σράπεηα δεν διζνειμε μζριςμα ςτουσ μετόχουσ τθσ, όπωσ και τθν προθγοφμενθ χρονιά. 
  

Θ ςυνολικι κακαρι κζςθ τθσ τράπεηασ για τθ χριςθ – ςφνολο ιδίων κεφαλαίων, ανζρχεται ςε 88,8 εκ. ευρϊ 

ζναντι των 95,3 εκ. ευρϊ για τθ χριςθ 2010. 
  

Αξιοςθμείωτο είναι ότι  ο ςυνολικόσ (Tier I + Tier II) δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ τράπεηασ, ζχοντασ 

ςυνυπολογίςει τισ ηθμίεσ από τθν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+), ανιλκε ςτο 

14,31% ζναντι 13,4% του 2010, αποτελϊντασ τον υψθλότερο ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. 
  

Οι ςτόχοι για το 2012 επικεντρϊνονται ςτθν ορκολογικι προςαρμογι των μεγεκϊν τθσ ςφμφωνα και με τισ 

ςυνκικεσ τθσ αγοράσ με μείωςθ του Δανειακοφ Χαρτοφυλακίου και του υνόλου του Ενεργθτικοφ, θ 

μείωςθ τθσ ςυνολικισ ζκκεςθσ ςε Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθ ςυμμετοχι τθσ τράπεηασ ςτο PSI+ 

διατθρϊντασ παράλλθλα τθν κερδοφορία τθσ, θ παραγωγι υψθλισ επίδοςθσ αποτελζςματοσ 

εκμετάλλευςθσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ προςπάκεια για 

διενζργεια προβλζψεων για τον αναλθφκζντα πιςτωτικό κίνδυνο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, ο 

περιοριςμόσ των εξόδων και του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ και θ προςπάκεια για διεφρυνςθ τθσ βάςθσ 

προζλευςθσ των εςόδων.  
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Κυρίεσ & κφριοι, 
 

Οι δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που βιϊνει ςιμερα θ χϊρα, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθ βακιά κρίςθ του 

κοινωνικοπολιτικοφ και οικονομικοφ ςυςτιματοσ που ξεκίνθςε και κυριάρχθςε μεταπολιτευτικά. 

Παρά τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κρίςθσ ςτο διεκνζσ και εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα, θ Παγκριτια 

Σράπεηα άντεξε, παρουςιάηοντασ ςθμαντικά κζρδθ προ προβλζψεων, αποςβζςεων και φόρων για τθ χριςθ 

2011. 

Θ Διοίκθςθ κεϊρθςε επιβεβλθμζνθ τθν περαιτζρω κωράκιςθ τθσ Σράπεηασ ζναντι τυχόν επιςφαλειϊν, 

διενεργϊντασ αυξθμζνεσ προβλζψεισ πζραν των ετιςιων εποπτικϊν προβλζψεων, με κφριο ςτόχο τθ 

διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τθσ. 
 

τισ προτεραιότθτζσ μασ για τα επόμενα χρόνια εντάςςονται θ διατιρθςθ τθσ εφαρμογισ μιασ ςυντθρθτικισ 

πολιτικισ ςϋόλα τα επίπεδα λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ, θ ςυνζχιςθ τθσ εςωτερικισ αναδιοργάνωςθσ, θ 

ομαλι μετάπτωςθ ςτο νζο μθχανογραφικό ςφςτθμα, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

τράπεηασ και θ επαναφορά τθσ ςτθν κερδοφορία. 

τρατθγικόσ μασ ςτόχοσ παραμζνει θ εξαςφάλιςθ υψθλισ κεφαλαιακισ επάρκειασ και ρευςτότθτασ, άνω 

των ορίων που προβλζπει θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, προπάντων όμωσ θ απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ των 

ςυνεταίρων – πελατϊν μασ. 
 

Αγαπθτοί ςυνζταιροι, 
 

Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για μια ακόμθ χρονιά για τθν 

εμπιςτοςφνθ ςασ ςτο υνεταιριςμό μασ. 

    

Ευχαριςτϊ ακόμθ κερμά, το Γενικό Διευκυντι, τα ςτελζχθ και όλο το προςωπικό για τθ ςυντονιςμζνθ και 

ςυςτθματικι εργαςία τουσ ςϋζνα δφςκολο οικονομικό περιβάλλον, ϊςτε να διατθρθκεί ο ςυνεταιριςμόσ 

μασ ανταγωνιςτικόσ, υγιισ και χριςιμοσ ςτουσ ςυνεταίρουσ του και ςτον τόπο. 

 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

 

 

Γιάννθσ Μιχ. Λεμπιδάκθσ 

 

 

H παραπάνω Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου που αποτελείται από 18 ςελίδεσ είναι εκείνθ που 

αναφζρεται ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου που χοριγθςα με θμερομθνία 30 Μαΐου 2012. 

 

Θράκλειο, 30 Μαΐου 2012 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Ε.  ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΘ 

Α.Μ.   .Ο.Ε.Λ.  22781 
GRANT THORNTON  A.E. 



ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2010

ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011 ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2010

ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Óõí.  Ð.Å.
18ïò ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ ÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011)

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. Áëëùí Åêäïôþí 

6. Ìåôï÷Ýò êáé Üëëïé ôßôëïé ìåôáâëçôÞò áðïäüóåùò 

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

9. ¢ûëá ðÜãéá óôïé÷åßá 
á. ¸îïäá éäñýóåùò êáé ðñþôçò åãêáôáóôÜóåùò
ã. ËïéðÜ Üûëá ðÜãéá óôïé÷åßá
    Ìåßïí: ÁðïóâÝóåéò Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí 

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

â. Êôßñéá êáé åãêáôáóôÜóåéò êôéñßùí 
    Ìåßïí: ÁðïóâÝóìÝíá 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 

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) Ðñïóùðéêü ôçí 31/12/2011 -  416 Åñãáæüìåíïé 

91.039,10
5.654.812,00

23.650.863,47
30.610.980,11

1.638.818.025,51
134.342.383,67

19.604.000,00
8.838.550,00

 
5.745.851,10

4.983.780,00

 

22.007.492,25
9.430.410,54

10.609.964,70
8.871.159,35

364.696,83
307.975,70

70.374.385,02
111.723,70

194.696.613,05

54.679.777,68

54.261.843,58

1.504.475.641,84

28.442.550,00

2.715.692,89

18.075.604,88

762.071,10

4.664.263,10

12.577.081,71

1.738.805,35

56.721,13
 

17.890,64

52.425.681,56

8.588.948,81

1.743.482.574,27

180.977.408,30
 

265.182.721,77
446.160.130,07

91.039,10
5.112.453,84

2.212.344,42
253.104.607,85

1.691.341.568,19
92.300.652,38

43.196.015,07
0,00

 
5.203.492,94
4.442.007,08

 

19.729.311,23
8.103.531,08

10.107.051,71
8.040.841,19

364.696,83
276.049,90

116.792.550,98
455.331,08

218.939.423,60

63.616.554,09

255.316.952,27

1.599.040.915,81

43.196.015,07

1.754.406,96

29.260.482,92

761.485,86

4.514.914,76

11.625.780,15

2.066.210,52

88.646,93
 

776.039,95

42.451.016,01

8.910.054,05

2.063.379.475,35

182.415.948,27
 

336.187.305,66
518.603.253,93

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31ÇÓ ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011)

1.

2.

3.
á.

â.

4.

5.

6.

7.

8.
á.

â.

9.
10.
11+12

13+14

15.

16.

17.
18.

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 áðü óõììåôï÷Ýò óå óõììåôï÷éêïý åíäéáöÝñïíôïò 
åðé÷åéñÞóåéò
¸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 Êéíçôùí Áîßùí 
ìå ÷áñáêôÞñá ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí ÁêéíçôïðïéÞóåùí 
ÏËÉÊÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
ÐëÝïí:
¸êôáêôá Ýóïäá 
Ìåßïí:
¸êôáêôá Ýîïäá 
Ìåéïí:
¸êôáêôá áðïôåëÝóìáôá 
ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ×ÑÇÓÅÙÓ (ðñï öüñùí åéóïäÞìáôïò)

2.547.553,37
128.793.094,64

11.764.310,75
2.800.118,73

391.191,93

131.340.648,01

64.963.144,19

10.599.404,35

1.646.659,06

14.955.621,41
9.427.887,05

2.780.423,21
124.683,24

48.900.379,53

33.425.673,29

66.377.503,82

18.770,94

8.952.745,29

-33.632,99

161.029,45
75.476.416,51

24.383.508,46
51.092.908,05

85.231.159,27
-34.138.251,22

586.252,82

98.618,34

3.539,59
-33.654.156,33

1.986.975,79
125.609.063,73

11.999.247,07
3.107.717,50

361.459,12

127.596.039,52

57.650.975,41

12.537.392,07

1.377.259,15

15.468.423,69
10.652.349,58

2.836.105,61
116.046,82

34.772.492,46

1.020.008,28

69.945.064,11

15.064,22

11.160.132,92

-162.603,30

565.335,24
81.522.993,19

26.120.773,27
55.402.219,92

38.744.653,17
16.657.566,75

624.150,22

46.386,06

-114.319,90
17.121.011,01



¸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 
2011, 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 ðá-
ñïõóßáóç áõôþí ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí óýìöùíá ìå ôá 
ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá ðïõ ðñïäéáãñÜöïíôáé áðü ôï Êëáäéêü Ëïãé-
óôéêü Ó÷Ýäéï ôùí Ôñáðåæþí êáé ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 42á Ý-
ùò êáé 43ã ôïõ êùä. Í. 2190/1920, üðùò êáé ãéá åêåßíåò ôéò åóù-
ôåñéêÝò äéêëåßäåò ðïõ ç äéïßêçóç êáèïñßæåé ùò áðáñáßôçôåò 
þóôå íá êáèßóôáôáé äõíáôÞ ç êáôÜñôéóç ïéêïíïìéêþí êáôá-
óôÜóåùí áðáëëáãìÝíùí áðü ïõóéþäç áíáêñßâåéá ðïõ ïöåßëå-
ôáé åßôå óå áðÜôç åßôå óå ëÜèïò.
Åõèýíç ôïõ ÅëåãêôÞ
Ç äéêÞ ìáò åõèýíç åßíáé íá åêöñÜóïõìå ãíþìç åðß áõôþí ôùí 
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ü ìáò. Äéåíåñ-
ãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ü ìáò óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ÅëÝã-
÷ïõ. Ôá ðñüôõðá áõôÜ áðáéôïýí íá óõììïñöùíüìáóôå ìå êáíü-
íåò äåïíôïëïãßáò, êáèþò êáé íá ó÷åäéÜæïõìå êáé äéåíåñãïýìå 
ôïí Ýëåã÷ï ìå óêïðü ôçí áðüêôçóç åýëïãçò äéáóöÜëéóçò ãéá ôï 
åÜí ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò åßíáé áðáëëáãìÝíåò áðü ïõ-
óéþäç áíáêñßâåéá. Ï Ýëåã÷ïò ðåñéëáìâÜíåé ôç äéåíÝñãåéá äéá-
äéêáóéþí ãéá ôçí áðüêôçóç åëåãêôéêþí ôåêìçñßùí, ó÷åôéêÜ ìå 
ôá ðïóÜ êáé ôéò ãíùóôïðïéÞóåéò óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. 
Ïé åðéëåãüìåíåò äéáäéêáóßåò âáóßæïíôáé óôçí êñßóç ôïõ åëåãêôÞ 
ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åêôßìçóçò ôùí êéíäýíùí ïõóéþäïõò 
áíáêñßâåéáò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, ðïõ ïöåßëåôáé åß-
ôå óå áðÜôç åßôå óå ëÜèïò. ÊáôÜ ôç äéåíÝñãåéá áõôþí ôùí åêôé-
ìÞóåùí 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÷å-
äéáóìü åëåãêôéêþí äéáäéêáóéþí êáôÜëëçëùí ãéá ôéò ðåñéóôÜ-
óåéò áëëÜ ü÷é ìå óêïðü ôçí Ýêöñáóç ãíþìçò åðß ôçò áðïôåëå-
óìáôéêüôçôáò ôùí åóùôåñéêþí äéêëåßäùí ôçò ÔñÜðåæáò. Ï Ýëåã-
÷ïò ðåñéëáìâÜíåé 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 ðáñïõóßáóçò ôùí ïéêïíï-
ìéêþí êáôáóôÜóåùí. Ðéóôåýïõìå üôé ôá åëåãêôéêÜ ôåêìÞñéá ðïõ 
Ý÷ïõìå óõãêåíôñþóåé åßíáé åðáñêÞ êáé êáôÜëëçëá ãéá ôç èåìå-
ëßùóç 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 31.12.2011 Ïìüëïãá ôçò 
êáôçãïñßáò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ìÝóá äéáêñáôïýìåíá Ýùò ôç 
ëÞîç ôïõò óôçí ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí íÝùí Ïìïëüãùí. ÅðåéäÞ ïé 
ôáìåéáêÝò ñïÝò ðïõ èá áíáêôçèïýí áðü ôá íÝá Ïìüëïãá ðïõ 
áíôáëëÜ÷èçêáí óôçí ÷ñÞóç 2012 åìöáíßæïõí ïõóéþäç áðï-
ìåßùóç ìå âÜóç ôçí ðáñïýóá áîßá ôïõò, ç ÔñÜðåæá èá Ýðñåðå 
êáôÜ ôç ãíþìç ìáò, íá äéåíåñãÞóåé ðñüóèåôç ðñüâëåøç áðï-
ìåßùóçò ðåñßðïõ 9,1 åêáô. åõñþ. Ëüãù ìç ó÷çìáôéóìïý ôçò åí 
ëüãù ðñüâëåøçò ôá ºäéá ÊåöÜëáéá, ôá áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóåùò 
êáé ï ëïãáñéáóìüò ôïõ Åíåñãçôéêïý «5á.Ïìïëïãßåò & Üëëïé 
ôßôëïé óôáèåñÞò áðüäïóçò åêäüóåùò Äçìïóßïõ» åìöáíßæïíôáé 
éóüðïóá áõîçìÝíá.2) ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí 
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Íïìïèåóßá 
(êùä.Í.2190/20 êáé Ê.Ë.Ó.Ô.) äåí ó÷çìáôßæåôáé ðñüâëåøç ãéá 
áðïæçìßùóç ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá. ÊáôÜ 
ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2011, ôï óõíïëéêü ýøïò ôçò ìç ó÷çìá-
ôéóèåßóáò ðñüâëåøçò áíÝñ÷åôáé óå åõñþ 1.879.970 ìå óõíÝðåéá 
ïé ÐñïâëÝøåéò íá åìöáíßæïíôáé ìåéùìÝíåò êáôÜ åõñþ 
1.879.970, ôá Éäßá ÊåöÜëáéá íá åìöáíßæïíôáé éóüðïóá áõîçìÝíá 
êáé ôá ÁðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÝ÷ïõóáò êáé ôçò ðñïçãïýìåíçò 
÷ñÞóçò íá åìöáíßæïíôáé áõîçìÝíá êáôÜ åõñþ 170.048 êáé åõñþ 
209.799 áíôßóôïé÷á.
Ãíþìç ìå Åðéöýëáîç
ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, åêôüò áðü ôéò åðéðôþóåéò ôùí èåìÜôùí ðïõ 
ìíçìïíåýïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï «ÂÜóç ãéá Ãíþìç ìå Åðé-
öýëáîç», ïé áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðáñïõóéÜæïõí 
åýëïãá, áðü êÜèå ïõóéþäç Üðïøç, ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò 
ÔñÜðåæáò êáôÜ ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2011 êáé ôç ÷ñçìáôïïéêï-
íïìéêÞ ôçò åðßäïóç ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå ôçí çìåñïìçíßá 
áõôÞ óýìöùíá ìå ôá ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá ðïõ ðñïäéáãñÜöïíôáé 
áðü ôï Êëáäéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï ôùí Ôñáðåæþí êáé ôéò äéá-
ôÜîåéò ôùí Üñèñùí 42á Ýùò êáé 43ã ôïõ êùä. Í. 2190/1920.
¸ìöáóç ÈÝìáôïò 
Åöéóôïýìå ôçí ðñïóï÷Þ óáò óôç óçìåßùóç 15 ôïõ ÐñïóáñôÞ-
ìáôïò, üðïõ ãßíåôáé áíáöïñÜ óôï äõóìåíÝò ìáêñïïéêïíïìéêü 
ðåñéâÜëëïí ôçò ×þñáò, ôçí åðßäñáóç ôïõ óôç äñáóôçñéüôçôá 
ôçò ÔñÜðåæáò êáé ôéò õöéóôÜìåíåò áâåâáéüôçôåò ïé ïðïßåò èá 
ìðïñïýóáí íá åðçñåÜóïõí áñíçôéêÜ ôçí áñ÷Þ ôçò óõíÝ÷åéáò 
ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñÜóçò. Óôç ãíþìç ìáò äåí äéáôõðþíåôáé 
åðéöýëáîç óå ó÷Ýóç ìå ôï èÝìá 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 áíù-
ôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôá ðëáßóéá ôùí ïñéæüìåíùí 
áðü ôá Üñèñá 43á êáé 37 ôïõ Ê.Í. 2190/1920.

ÇñÜêëåéï, 30 ÌáÀïõ 2012
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

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

ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011

ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011

ÐïóÜ ðñïçã/ìÝíçò ÷ñÞóåùò 2010

ÐïóÜ ðñïçã/ìÝíçò ÷ñÞóåùò 2010

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ 

ÇñÜêëåéï, 23 Ìáúïõ 2012
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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 1.886.372 × € 37,5)
ÊáôáâëçìÝíï 

ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåñßäùí õðÝñ ôï Üñôéï
ÊáôáâëçìÝíç 

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

ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ðåñéïõóéáêþí
óôïé÷åßùí 

ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí
Õðüëïéðï êåñäþí ÷ñÞóåùò åéò íÝïí 

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí 

ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

1.348.338.631,01

6.617.348,48

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

1.510.734.011,66

7.196.607,86

73.085.317,84

0,00

269.225.550,03

1.517.930.619,52

30.000.000,00

29.019.315,90

6.615.573,72

100.000,00

1.852.891.059,17

70.683.600,00

60.538.929,99

73.085.317,84

365.920,82

5.814.647,53

210.488.416,18

2.063.379.475,35

ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ÷ñÞóåùò 
ÐëÝïí: Õðüëïéðï êåñäþí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí 
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 
            1á. ¸êôáêôç åéóöïñÜ Í. 3808/2009
            1áâ. Öüñïò Üñèñïõ 106 Í. 2238/1994 êáé 
                    ðñïâëÝøåéò öüñïõ
            2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï 
                ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé

Æçìßåò åéò íÝïí

Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò: 

Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü
ÌÝñéóìá áðü êÝñäç ÷ñÞóåùò
ÌÝñéóìá áðü êÝñäç ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò
Áðïèåìáôéêü êáôáóôáôéêïý
¸êôáêôá áðïèåìáôéêÜ
Áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ
ÁðïèåìáôéêÜ áðü Ýóïäá öïñïëïãçèÝíôá êáô ' åéäéêü ôñüðï 
Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝïí
Óýíïëï

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

0,00
0,00

25.000,00

123.236,11

-33.654.156,33
5.814.647,53

0,00

11.001.035,71
-16.838.473,09

148.236,11

-16.986.709,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.341,58

0,00

11.001.035,71

-10.987.694,13

4.009.781,97
2.611.468,91

444.281,18

122.197,58

17.121.011,01
8.504.352,31

55.551,94

1.181.041,91
26.861.957,17

7.187.729,64

19.674.227,53

1.334.176,42
1.611.310,46

8.500.000,00
667.088,21

0,00
0,00

1.747.004,91
5.814.647,53

19.674.227,53

1.236.593,85

55.551,94

1.181.041,91

0,00

Ï Á´ ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

ÍÉÊÏËÁÏÓ Å. ÌÕÑÔÁÊÇÓ 
Á.Ä.Ô. Á É 944944

            Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

         
              ÃÉÁÍÍÇÓ Ì. ËÅÌÐÉÄÁÊÇÓ 

               Á.Ä.Ô. ÁÂ 954397

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ 

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÙÖÑÏÍÁÓ 
Á.Ä.Ô.  ÁÅ 461551

Ï Ä/ÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÍÉÊÏËÁÏÓ Ä. ÌÁÓÔÏÑÁÊÇÓ
Á.Ä.Ô. ÁÅ 964136

          ÁÑ. ÌÇÔÑ. ÁÄ. ÏÅÅ 0035538 Á' ÔÁÎÇÓ 

Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÌÁÑÉÄÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ 
Á.Ä.Ô. × 351376

ÁÑ. ÌÇÔÑ. ÁÄ. ÏÅÅ 0023948 Á' ÔÁÎÇÓ 

A U S T R I A
EN ISO 9001:2008

Áñ. 20 100 122007608

TUV AUSTRIA HELLAS

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÌÅÍÏ ÓÕÓÔÇÌÁ

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 
ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 

ΣΗ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ υν. Π.Ε.» 
 

Σφμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, άρκρα 43α και 129, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
 

 
1. ΤΝΝΟΜΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ 

ΧΑΡΙΝ ΣΗ ΑΡΧΗ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. 
 

 

1.1. Δεν ζγινε καμία παρζκκλιςθ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί τθσ καταρτίςεωσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. 

 

1.2.  Δεν ζγινε καμία παρζκκλιςθ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί τθσ δομισ του Ιςολογιςμοφ και του 
λογαριαςμοφ «Αποτελζςματα Χριςεωσ». 

 

1.3.  Δεν ζγινε καταχϊρθςθ ςτον προςιδιάηοντα λογαριαςμό ςτοιχείου ςχετιηόμενου με περιςςότερουσ 
υποχρεωτικοφσ λογαριαςμοφσ. 

 

1.4.  Δεν ζγινε προςαρμογι ςτθ δομι και ςτουσ τίτλουσ των λογαριαςμϊν. 
 

1.5.  Δεν ζγιναν ςυμπτφξεισ λογαριαςμϊν. 
 

1.6. Δεν ζγιναν αναμορφϊςεισ κονδυλίων προθγουμζνθσ χριςεωσ για να καταςτοφν ομοειδι και 
ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ με εξαίρεςθ τθν εμφάνιςθ ςτθ κζςθ 
13+14 «Διαφορζσ προςαρμογισ αξίασ κινθτϊν αξιϊν με χαρακτιρα χρθματοοικονομικϊν 
ακινθτοποιιςεων» ποςοφ 1.020.008,28 ευρϊ που ςτθν προθγοφμενθ χριςθ εμφανίηονταν ςτθ Θζςθ 
6 «Αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων».  

       

2. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ  
 

2.1. Τα ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμικθκαν ςτθν αξία κτιςεϊσ τουσ (ιςτορικό κόςτοσ πλζον  
αναπροςαρμογζσ βάςει των διατάξεων του Ν. 2065/1992), θ οποία είναι προςαυξθμζνθ με τθν αξία 
των προςκθκϊν και βελτιϊςεων που ζγιναν ςτθν κλειόμενθ χριςθ και μειωμζνθ με τισ 
προβλεπόμενεσ από το νόμο αποςβζςεισ.  

 

Τα λοιπά πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμικθκαν ςτθν αξία κτιςεϊσ τουσ (ιςτορικό κόςτοσ), 
προςαυξθμζνθ με τισ προςκικεσ και βελτιϊςεισ τθσ χριςεωσ και μειωμζνθ με τισ προβλεπόμενεσ 
από το νόμο αποςβζςεισ.  

Οι αποςβζςεισ τθσ χριςεωσ υπολογίςτθκαν με τουσ ςυντελεςτζσ που προβλζπονται από το Ρ.Δ. 
299/2003, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ. 

 

2.2. Οι ςυμμετοχζσ και τα χρεόγραφα, πλθν των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αποτιμικθκαν τθν 
31.12.2011 ςτθ ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι, μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεωσ και τθσ τρζχουςασ τιμισ τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Συνζτρεξε περίπτωςθ ςχθματιςμοφ προβλζψεωσ 
υποτιμιςεωσ των μετοχϊν και ςυμμετοχϊν ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 11.001.035,71. Ριο αναλυτικά, 
για τισ ςυμμετοχζσ ευρϊ 11.184.878,04, για τουσ μθ ειςθγμζνουσ ςτο χρθματιςτιριο τίτλουσ 
μεταβλθτισ απόδοςθσ με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων ευρϊ - 229.204,75 και για τισ ειςθγμζνεσ ςτο 
χρθματιςτιριο μετοχζσ ευρϊ 45.362,42.  
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2.3. Αποτίμθςθ Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου: Θ Τράπεηα ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ των 
Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (PSI+) που ολοκλθρϊκθκε ςτισ 12 Μαρτίου 2012. Επειδι θ 
διαδικαςία ανταλλαγισ ςυνιςτά διορκωτικό γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία Ιςολογιςμοφ θ Τράπεηα 
προζβθ ςτθν αναγνϊριςθ ηθμίασ απομείωςθσ ποςοφ ευρϊ 22.470.000 που ςυνιςτά τθ χρεωςτικι 
διαφορά μεταξφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των παλαιϊν (€42.000.000) και των νζων ομολόγων 
(€19.530.000). Θ Τράπεηα βαςιηόμενθ ςτο άρκρο 43γ παρ.6 του Κ.Ν.2190/20 αποτίμθςε τα Ομόλογα 
ςτθν (νζα) αξία κτιςεωσ ωσ διακρατοφμενα ζωσ τθ λιξθ χρθματοοικονομικά μζςα. Θ τρζχουςα αξία 
των νζων ομολόγων τθν 31.03.2012 ανερχόταν ςε περίπου 10,4 εκατ. ευρϊ. Για τθν διαφορά μεταξφ 
τθσ ονομαςτικισ αξίασ των (νζων) ομολόγων και τθσ τρζχουςασ αξίασ αυτϊν, βάςει των τιμϊν τθσ 
Θ.Δ.Α.Τ., δεν διενεργικθκε πρόβλεψθ απομείωςθσ κατά τθν 31.12.2011 επειδι εκτιμάται ότι θ 
πρόβλεψθ αυτι κα ιταν πλιρωσ αναςτρζψιμθ ςτισ επόμενεσ χριςεισ. Θ Τράπεηα δεν εφαρμόηει 
Δ.Ρ.Χ.Α. και δεν ζχει αναγνωρίςει αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ για τθν ωφζλεια  φόρου 
που κα ζχει μελλοντικά από τθ ηθμία των ομολόγων (PSI). Θ ωφζλεια αυτι με βάςθ τον τρζχων 
φορολογικό ςυντελεςτι ανζρχεται ςε 4.494.000 ευρϊ και κα ανακτθκεί μελλοντικά ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν.4046/2012 και του άρκρου 105 του Ν.2238/94. 

      

2.4. Ωσ τρζχουςα τιμι κεωρικθκε:            

 Για τουσ ειςθγμζνουσ ςτο χρθματιςτιριο τίτλουσ, ο μζςοσ όροσ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τουσ 
κατά το μινα Δεκζμβριο του 2011. 

 Για τουσ μθ ειςθγμζνουσ ςτο χρθματιςτιριο τίτλουσ και χρεόγραφα, επιχειριςεων που 
ςυντάςςουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, θ εςωτερικι λογιςτικι αξία 
αυτϊν, όπωσ προκφπτει από το νόμιμα ςυνταγμζνο τελευταίο ιςολογιςμό των πιο πάνω επιχειριςεων. 

          

2.5. Οι χορθγιςεισ αποτιμικθκαν ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Οι δουλευμζνοι τόκοι των χορθγιςεων 
μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό «Ρροπλθρωμζνα ζξοδα και ζςοδα ειςπρακτζα» ςτουσ Λογαριαςμοφσ 
του Ενεργθτικοφ.   

 

2.6. Οι κατακζςεισ αποτιμικθκαν ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Οι δουλευμζνοι τόκοι των κατακζςεων 
μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό του Ρακθτικοφ «Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και πλθρωμζνα ζξοδα».  
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3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ  
 

Οι μεταβολζσ ςτισ αξίεσ κτιςεωσ και ςτισ αποςβζςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων φαίνονται ςτουσ 
παρακάτω πίνακεσ. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΕ ΚΣΗΕΩ 

Τπόλοιπο 
31.12.2010 

Προςθήκεσ / 
Μεταφορζσ 

2011 

Μειώςεισ 
2011 

Αξία κτήςεωσ 
31.12.2011 

Γιπεδα – Οικόπεδα 4.514.914,76 149.348,34 0,00 4.664.263,10 

Κτίρια - Εγκαταςτάςεισ Κτιρίων 19.729.311,23 2.278.181,02 0,00 22.007.492,25 

Μθχανιματα & Μθχ/κόσ  Εξοπλιςμόσ 303.919,67 0,00 0,00 303.919,67 

Μεταφορικά Μζςα 60.777,16 0,00 0,00 60.777,16 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 10.107.051,71 553.650,41 50.737,42 10.609.964,70 

Ακινθτοποιιςεισ υπό Εκτζλεςθ & 
Ρροκαταβολζσ Ραγίων Στοιχείων 

776.039,95 (758.149,31) 0,00 17.890,64 

Ζξοδα Ιδρφςεωσ και Ρρϊτθσ 
Εγκαταςτάςεωσ 

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

Λοιπά Άχλα Ράγια Στοιχεία 5.112.453,84 542.358,16 0,00 5.654.812,00 

φνολο 40.695.507,42 2.765.388,62 50.737,42 43.410.158,62 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΒΕΕΙ 

Τπόλοιπο 
31.12.2010 

Προςθήκεσ / 
Μεταφορζσ 

2011 

Μειώςεισ 
2011 

φνολο 
Αποςβζςεων 
31.12.2011 

Γιπεδα – Οικόπεδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κτίρια - Εγκαταςτάςεισ Κτιρίων 8.103.531,08 1.326.879,46 0,00 9.430.410,54 

Μθχανιματα & Μθχ/κόσ Εξοπλιςμόσ 255.489,96 23.564,65 0,00 279.054,61 

Μεταφορικά Μζςα  20.559,94 8.361,15 0,00 28.921,09 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ  8.040.841,20 879.845,05 49.526,91 8.871.159,34 

Ζξοδα Ιδρφςεωσ και Ρρϊτθσ 
Εγκαταςτάςεωσ  

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

Λοιπά Άχλα Ράγια Στοιχεία 4.350.967,99 541.772,90 0,00 4.892.740,91 

φνολο 20.862.429,26 2.780.423,21 49.526,91 23.593.325,58 
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4. ΤΜΜΕΣΟΧΕ            

Θ Ραγκριτια Συνεταιριςτικι Τράπεηα Συν. Ρ.Ε., ςυμμετζχει ςτθν Ρανελλινια Τράπεηα Α.Ε.  κατζχοντασ 
3.278.065 κοινζσ μετοχζσ, αξίασ κτιςεωσ ευρϊ 29.008.213,20 και αξίασ αποτιμιςεωσ ευρϊ 
18.075.604,88. 
 

Επιπλζον, ςυμμετζχει ςε Ομολογιακό Δάνειο εκδόςεωσ τθσ Ρανελλινιασ Τράπεηασ με ποςό ευρϊ 
8.838.550,00 που αντιςτοιχεί ςε 883.855 ομολογίεσ με ετιςιο ςτακερό επιτόκιο 5 %, κακ’ όλθ τθ 
διάρκειά του. Οι ομολογίεσ είναι υποχρεωτικά μετατρζψιμεσ ςε ιςάρικμεσ μετοχζσ κατά τθ λιξθ του 
Ομολογιακοφ Δανείου το Μάρτιο του 2021.  
  

Θ Ραγκριτια Συνεταιριςτικι Τράπεηα Συν. Ρ.Ε. κατζχει το 26,81 % επί του ςυνόλου των μετοχϊν 
(κοινϊν και προνομιοφχων) ι το 43,65 % επί των κοινϊν μετοχϊν τθσ Ρανελλινιασ Τράπεηασ. Για τθ 
ςυμμετοχι που θ Τράπεηα διατθρεί τθν 31.12.2011, δεν υπάρχει υποχρζωςθ ςφνταξθσ ενοποιθμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων.  
        

5. ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αριθμόσ Μελών Αριθμόσ Μερίδων 
Ονομαςτική 

Αξία 
υνολική 

Αξία 

80.152 1.886.372 37,50 70.738.950,00 

     Το ςφνολο του ςυνεταιριςτικοφ κεφαλαίου είναι καταβλθμζνο. 
 

6. ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ  
       Αναλφονται ωσ εξισ:  
 

Αποθεματικά 
Τπόλοιπα 

31.12.2010 
Καθαρή Αφξηςη 

Τπόλοιπα 
31.12.2011 

Τακτικό Αποκεματικό  15.105.152,63 (10.987.694,13) 4.117.458,50 

Αποκεματικά Καταςτατικοφ 7.552.576,33 0,00 7.552.576,33 

Ειδικό Αποκεματικό Εγγραφισ  3.152.866,68 848,00 3.153.714,68 

Ζκτακτα Αποκεματικά  36.581.804,84 0,00 36.581.804,84 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 
από κζρδθ -φορολογθμζνα 
κατ’ ειδικό τρόπο 

 
5.661.887,07 

 
(2.666.188,28) 

 
2.995.698,79 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 
από κζρδθ απαλλαςςόμενα 
τθσ φορολογίασ 

 
4.228.712,32 

 
0,00 

 
4.228.712,32 

Αφορολόγθτα αποκεματικά  
από κζρδθ από χρεόγραφα Ν. 
148/67 

 
360.227,19 

 
(360.227,19) 

 
0,00 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 
από ζκπτωςθ φόρου 
ειςοδιματοσ  

 
442.090,78 

 
920,00 

 
443.010,78 

Φορολογθμζνα αποκεματικά 
Ν. 2238/1994 άρ. 106 

0,00 3.006.991,69 3.006.991,69 

φνολο 73.085.317,84 (11.005.349,91) 62.079.967,93 
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7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  
 

α. Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 205/1988 γνωμοδότθςθ τθσ ολομζλειασ των Νομικϊν Συμβοφλων 
Διοικιςεωσ, δεν ςχθματίςτθκε πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία για ςυνταξιοδότθςθ. Αν ςχθματιηόταν πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ του ςυνόλου του 
προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, αυτι κα ανερχόταν τθν 31.12.2011 ςε ευρϊ 1.879.970,09 
περίπου. 
 

β. Για τθν κάλυψθ ενδεχόμενων ηθμιϊν από επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςχθματίςτθκε ςτθ χριςθ 2011 ςε 
βάροσ των αποτελεςμάτων χριςεωσ πρόβλεψθ ποςοςτοφ 1% επί του μζςου όρου των χορθγιςεων 
ποςοφ ευρϊ 16.292.038,72. Εκτόσ από τθν παραπάνω πρόβλεψθ ςχθματίςτθκαν και ειδικζσ 
προβλζψεισ ςφμφωνα με το Ν. 1947/91 όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2579/98 ποςοφ ευρϊ 
32.608.340,81, ιτοι το ςυνολικό ποςό που επιβάρυνε τα αποτελζςματά τθσ τράπεηασ ανιλκε ςε ευρϊ 
48.900.379,53. Ακόμθ, διαγράφθκαν επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 6.858.648,24.  
Ζτςι, το ςωρευμζνο ποςό τθσ πρόβλεψθσ ανζρχεται τθν 31.12.2011 ςε ευρϊ 134.342.383,67 και 
καλφπτει πλιρωσ τισ ενδεχόμενεσ ηθμίεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ ζχουν προςδιοριςτεί 
μζχρι και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.  
 

γ.  Δεν υπάρχουν ειδικζσ οικονομικζσ δεςμεφςεισ από ςυμβάςεισ. 
 

δ.  Δεν ζχει διενεργθκεί φορολογικόσ ζλεγχοσ για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ 2007 ζωσ και 2011. Για τισ 
εν λόγω ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςει ζχουν ςχθματιςτεί ςωρευτικά προβλζψεισ ποςοφ ευρϊ 
125.000,00. 

ε.  Οι υποχρεϊςεισ άνω των πζντε ετϊν ανζρχονται ςτο ποςό των ευρϊ 37.564.555,62 και αφοροφν 
υποχρεϊςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων. 

ςτ.  Δεν υπάρχουν υποχρεϊςεισ καλυπτόμενεσ με εμπράγματεσ αςφάλειεσ. 

 

8. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  
 
Αναλφονται ωσ εξισ: 
 

Προπληρωμζνα ζξοδα και ζςοδα ειςπρακτζα:  
 

 Δουλευμζνοι τόκοι χορθγιςεων  € 6.993.270,67 

 Δουλευμζνα άλλα ζςοδα από τόκουσ  € 55.391,52 

 Δουλευμζνα ζςοδα από χρεόγραφα  € 1.288.120,70 

 Λοιπά ζξοδα επομζνων χριςεων   € 148.777,78 

 Λοιπά ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα € 103.388,14 

φνολο € 8.588.948,81 
 
    

    Προειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα πληρωτζα: 
 

 Τθλεφωνικά € 104.700,00 

 Θλεκτρικό ρεφμα € 38.200,00 

 Ειςφορά Δεκεμβρίου Ν. 128/75   € 562.062,04 

 Τόκοι κατακζςεων δουλευμζνοι € 5.978.991,33 

φνολο € 6.683.953,37 
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9. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ 
 

Αναλφονται ωσ εξισ:  
 
Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ: 
 

 Εγγυθτικζσ επιςτολζσ  € 180.977.408,30 

 
Λοιποί λογαριαςμοί τάξεωσ: 
 

 Αξίεσ τρίτων για φφλαξθ € 4,00 

 Δεςμευμζνα χρεόγραφα τρίτων € 68.582.257,07 

 Αξίεσ τρίτων για είςπραξθ  € 1.792.123,95 

 Απαιτιςεισ από αμφοτεροβαρείσ ςυμβάςεισ  € 111.723,70 

 Χρεόγραφα τρίτων ςε ενζχυρα  € 41.391.942,24 

 Αξίεσ τρίτων από ενζχυρα  € 153.304.670,81 

φνολο € 265.182.721,77 

 

 
10. ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ Ε ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΕΩ 
  

α. Οι αποηθμιϊςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ ςτθ χριςθ 
2011 ανιλκαν ςε 118.442,71 ευρϊ. 
β. Οι αποηθμιϊςεισ των μελϊν των επιτροπϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ 2011 
ανιλκαν ςε 30.360,00 ευρϊ. 
γ. Οι αποηθμιϊςεισ των μελϊν των Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν για τθ χριςθ 2011 ανιλκαν ςε  7.080,20 
ευρϊ. 

      δ. Δεν υπάρχουν υποχρεϊςεισ προσ αποχωριςαντα μζλθ τθσ Διοικιςεωσ. 
      ε. Δεν δόκθκαν προκαταβολζσ ςε όργανα τθσ Διοικιςεωσ και Διευκφνςεωσ. 

 
11. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 

 
α. Τα ζςοδα τθσ χριςεωσ 2011, πραγματοποιικθκαν από τα καταςτιματα τθσ Τράπεηασ, που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 
Οι τόκοι και τα εξομοιοφμενα ζςοδα τθσ χριςεωσ 2011 ανιλκαν ςε ευρϊ 131.340.648,01 και 
αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 Ζςοδα από τόκουσ χορθγιςεων € 122.605.401,82 

 Τόκοι κρατικϊν και τραπεηικϊν ομολόγων € 2.547.553,37 

 Άλλα ζςοδα από τόκουσ € 6.187.692,82 

φνολο € 131.340.648,01 
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β. Οι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ ανιλκαν ςτθ χριςθ 2011 ςε ευρϊ 14.955.621,41 και 
αναλφονται ωσ εξισ: 

 
        Αμοιβζσ υπαλλθλικοφ προςωπικοφ:       
 

 Μιςκοί € 11.764.310,75 

 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ και επιβαρφνςεισ εμμίςκου 
προςωπικοφ 

€ 2.800.118,73 

 Λοιπζσ επιβαρφνςεισ προςωπικοφ € 391.191,93 

        φνολο € 14.955.621,41 

     
γ. Ο μζςοσ όροσ του απαςχολθκζντοσ ςτθ χριςθ 2011 προςωπικοφ ιταν 416 άτομα.  
 

 δ. Οι διαφορζσ προςαρμογισ αξίασ απαιτιςεων και προβλζψεων για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ 
χριςεωσ 2011 ανιλκαν ςε ευρϊ 48.900.379,53 και αφοροφν εξ’ ολοκλιρου προβλζψεισ για 
επιςφαλείσ απαιτιςεισ από χορθγιςεισ πελατϊν. 

 

 ε. Οι διαφορζσ προςαρμογισ αξίασ κινθτϊν αξιϊν με χαρακτιρα χρθματοοικονομικϊν 
ακινθτοποιιςεων τθσ χριςεωσ 2011 ανιλκαν ςε ευρϊ 33.425.673,29 και αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 Ρροβλζψεισ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν ςε μθ ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ (ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΤΑΡΕΗΑ Α.Ε.) 

€ 11.184.878,04 

 Ρροβλζψεισ υποτίμθςθσ τίτλων μεταβλθτισ απόδοςθσ με 
χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων 

 
€ 

 
(229.204,75) 

 Ρροβλζψεισ υποτίμθςθσ για Ο.Ε.Δ. (ηθμία PSI+) € 22.470.000,00 

φνολο € 33.425.673,29 

 
 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΟΡΙΜΕΝΕ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ  
 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ  
 
Θζςη 3: Απαιτήςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων    
 
Απαιτιςεισ κατά ςυμμετοχικοφ ενδιαφζροντοσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων: 

 Ρανελλινια Τράπεηα Α.Ε.: € 18.523.702,39      
    
Απαιτιςεισ κατά λοιπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων: € 35.728.641,19 
 
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ: € 9.500,00 
 
Πλεσ οι απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, με βάςθ τθν εναπομζνουςα διάρκειά τουσ, είναι 
ειςπρακτζεσ εντόσ τριμινου.  
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Θζςη 4: Απαιτήςεισ κατά πελατϊν  
 
Οι μειωμζνθσ εξαςφαλίςεωσ απαιτιςεισ κατά τθν 31.12.2011, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ 
Τράπεηασ, ανζρχονται ςε ευρϊ 16.817.725,29 και υπερκαλφπτονται από τθ ςχθματιςμζνθ πρόβλεψθ 
για επιςφαλείσ απαιτιςεισ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται τθν 31.12.2011 ςε ευρϊ 134.342.383,67.  
 
Οι απαιτιςεισ κατά πελατϊν, που αφοροφν ςε χορθγιςεισ δανείων, μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 
εκτόσ χορθγιςεων και απαιτιςεισ από τραπεηικζσ εργαςίεσ εκτόσ χορθγιςεων αναλφονται με βάςθ 
τθν εναπομζνουςα διάρκειά τουσ ωσ εξισ: 

 

 Ράνω από τρεισ (3) μινεσ και μζχρι ζνα (1) ζτοσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 494.998 

 Ράνω από ζνα (1) ζτοσ και μζχρι πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 484.561 

 Ράνω από πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 659.259 

φνολο Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ 1.638.818 

 
Θζςη 5: Ομολογίεσ και άλλοι τίτλοι ςταθερήσ αποδόςεωσ   

 

 Αναλφονται ςε:  
 

 Ομόλογα Ρανελλινιασ Τράπεηασ  € 8.838.550,00 

 Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου (μετά το PSI με εγγφθςθ του EFSF)  € 6.300.000,00 

 Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου (μετά το PSI με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου)  

€ 13.230.000,00 

 Λοιπά Ομόλογα € 74.000,00 

φνολο € 28.442.550,00 

 
Τα Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αποτιμικθκαν ςτθν Ονομαςτικι τουσ Αξία, όπωσ προζκυψε 
μετά το PSI, ωσ διακρατοφμενεσ ζωσ τθ λιξθ επενδφςεισ. Θ αξία αυτι κατά τθν 31.12.2011 ανερχόταν 
ςε ευρϊ 19.530.000,00. 

   
      Θζςη 6: Μετοχζσ και άλλοι τίτλοι μεταβλητήσ αποδόςεωσ  

 

         Αναλφονται ςε: 
 

 Ειςθγμζνουσ ςτο Χρθματιςτιριο τίτλουσ  € 21.687,48  

 Μθ ειςθγμζνουσ ςτο Χρθματιςτιριο τίτλουσ  € 2.694.005,41  

φνολο € 2.715.692,89 
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Θζςη 13: Λοιπά ςτοιχεία ενεργητικοφ 
 

        Τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 Ρροκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ προθγοφμενθσ χριςεωσ € 3.060.592,90 

 Χρθματικζσ διευκολφνςεισ ςτο προςωπικό   € 6.004,16 

 Ρεριουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμό  € 17.053.505,22 

 Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ € 2.000,00 

 Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων € 27.284.283,81 

 Απαιτιςεισ από χρεϊςεισ ςε κλειςτοφσ λογαριαςμοφσ χορθγιςεων € 2.052.099,16 

 Απαιτιςεισ από επιχορθγιςεισ  € 1.286.166,15 

 Λοιπζσ απαιτιςεισ και προκαταβολζσ € 1.681.030,16 

       φνολο € 52.425.681,56 

 
 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
 

Θζςη 1: Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα 
        
        Αναλφονται ςε: 
 

 Υποχρεϊςεισ προσ ςυμμετοχικοφ ενδιαφζροντοσ πιςτωτικά ιδρφματα 
(Ρανελλινια Τράπεηα) 

€ 
 

10.045.798,57 

 Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα € 151.283.485,85 

φνολο € 161.329.284,42 

 

Θζςη 2α: Υποχρεϊςεισ προσ Πελάτεσ (Καταθζςεισ Όψεωσ & Προθεςμίασ) 
 

 Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ € 1.348.338.631,01 

 
Θζςη 2β: Άλλεσ υποχρεϊςεισ προσ Πελάτεσ (Επιταγζσ και Εντολζσ Πληρωτζεσ) 

 

 Υποχρεϊςεισ προσ λοιποφσ πελάτεσ € 6.617.348,48 
 

Οι υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ, που αφοροφν ςε κατακζςεισ όψεωσ, ταμιευτθρίου και προκεςμίασ, 
αναλφονται με βάςθ τθν εναπομζνουςα διάρκειά τουσ ωσ εξισ: 

 

 Μζχρι τρεισ (3) μινεσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 946.691,00 

 Ράνω από τρεισ (3) μινεσ και μζχρι ζνα (1) ζτοσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 49.180,00 

 Ράνω από ζνα (1) ζτοσ και μζχρι πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 352.468,00 

 Ράνω από πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ  0,00 

φνολο  Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ 1.348.339,00 
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Οι υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ, που αφοροφν ςε επιταγζσ και εντολζσ πλθρωτζεσ, αναλφονται με βάςθ 
τθν εναπομζνουςα διάρκειά τουσ ωσ εξισ: 

 

 Μζχρι τρεισ (3) μινεσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 6.617  

 Ράνω από τρεισ (3) μινεσ και μζχρι ζνα (1) ζτοσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 0,00 

 Ράνω από ζνα (1) ζτοσ και μζχρι πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 0,00 

 Ράνω από πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 0,00 

φνολο  Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ 6.617 

 

Θζςη 3: Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ  
           Αναλφονται ςε: 
 

 Υποχρεϊςεισ προσ ςυμμετοχικοφ ενδιαφζροντοσ πιςτωτικά 
ιδρφματα (Ρανελλινια Τράπεηα) 

€ 5.100.000,00 

 Υποχρεϊςεισ προσ λοιποφσ πελάτεσ € 24.900.000,00 

 φνολο € 30.000.000,00 
 

Στθν επόμενθ χριςθ λιγουν ομολογίεσ αξίασ € 7.500.000,00. 
 

Οι υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ, που αφοροφν ςε λοιποφσ πιςτωτικοφσ τίτλουσ, αναλφονται με βάςθ   
τθν εναπομζνουςα διάρκειά τουσ ωσ εξισ: 

 

 Μζχρι τρεισ (3) μινεσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 0,00 

 Ράνω από τρεισ (3) μινεσ και μζχρι ζνα (1) ζτοσ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 7.500,00 

 Ράνω από ζνα (1) ζτοσ και μζχρι πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 22.500,00 

 Ράνω από πζντε (5) ζτθ Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 0,00 

φνολο Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ 30.000,00 
       

Θζςη 4: Λοιπά ςτοιχεία παθητικοφ 
      Τα λοιπά ςτοιχεία πακθτικοφ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 Υποχρεϊςεισ από φόρουσ – τζλθ  € 1.144.776,73 

 Υποχρεϊςεισ προσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ  € 680.182,60 

 Υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ  € 700.039,81 

 Ειςπράξεισ για λογαριαςμό τρίτων  € 5.165.395,74 

 Μερίςματα πλθρωτζα € 0,00 

 Ταμείο εγγφθςθσ κατακζςεων  € 3.779.752,00 

 Ειςπράξεισ για λογαριαςμό Δθμοςίου – ΝΡΔΔ € 1.380.245,98 

 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ  € 673.449,33 
φνολο € 13.523.842,19 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
 

 Θ Τράπεηα δεν διαχειρίςτθκε ςτθ χριςθ 2011 επ’ ονόματι τθσ κεφάλαια για λογαριαςμό τρίτων. 
 Δεν ζχουν δοκεί ςτοιχεία ενεργθτικοφ για εγγυιςεισ. 
 Θ Τράπεηα ςτθ χριςθ 2011 δεν παρείχε ςε τρίτουσ υπθρεςίεσ διαχειρίςεωσ. 
 Τα περιουςιακά ςτοιχεία εκφραςμζνα ςε ξζνο νόμιςμα αφοροφν: Ρροκεςμιακι κατάκεςθ ςτθν 

Ρανελλινια Τράπεηα  ποςοφ USD $ 386.420,34 τα οποία αποτιμικθκαν τθν 31.12.2011 ςε ευρϊ 
298.647,76. 

 Θ αμοιβι των ελεγκτϊν για τον ζλεγχο τθσ χριςεωσ 2011, ανιλκε ςφμφωνα με τθν προςφορά 
τουσ, ςτο ποςό των € 30.600,00 πλζον Φ.Ρ.Α. 
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14. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ  
 

Θ Τράπεηα καλφπτει τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που προβλζπονται από το εποπτικό πλαίςιο 
κεφαλαιακισ επάρκειασ (Ν. 3601/2007, ΡΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007), ςυγκεκριμζνα ο δείκτθσ 
κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ τθν 31.12.2011 διαμορφϊκθκε ςτο 10,38%. Θ Τράπεηα για 
τον υπολογιςμό του δείκτθ εφαρμόηει τθν Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ και θ ελάχιςτθ τιμι του 
είναι τουλάχιςτον το 10% του ςτακμιςμζνου ποςοφ για κάκε μία από τισ κατθγορίεσ ανοιγμάτων 
που προβλζπονται ςτο Τμιμα Β τθσ ΡΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007.  
 

15. ΑΡΧΗ ΣΗ ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ (GOING CONCERN) 
 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ ςυντάχκθκαν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχειασ τθσ 
επιχειρθματικισ δράςθσ. Ωςτόςο, υφίςτανται παράγοντεσ που δθμιουργοφν αβεβαιότθτα ςχετικά 
με τθν επιβεβαίωςθ τθσ εν λόγω αρχισ και ςχετίηονται κυρίωσ με τθ δθμοςιονομικι κζςθ τθσ 
Ελλάδασ, τθ ρευςτι κατάςταςθ ςτον τραπεηικό κλάδο, τθ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι φφεςθ, τθν 
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ χρθματαγορζσ και τθν πολιτικι αςτάκεια. Οι παραπάνω ςυνιςτϊςεσ 
ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικά δυςμενζσ εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά ςτθ ρευςτότθτα τθσ 
Τράπεηασ, ςτθν ποιότθτα του δανειακοφ τθσ χαρτοφυλακίου και ςτουσ δείκτεσ οικονομικισ τθσ 
απόδοςθσ ςυνολικά. 
 

Θράκλειο, 23 Μαΐου 2012 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΘΣ ΛΕΜΡΙΔΑΚΘΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 954397 
 

Ο Αϋ ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ  

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΥΤΑΚΘΣ     

  Α.Δ.Τ. ΑΙ 944944  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΘΣ  
 

ΣΩΦΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Α.Δ.Τ.  ΑΕ 461551 

  
Ο Δ/ΝΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΟΑΚΘΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 964136 
Α. ΜΘΤ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0035538 Α’ ΤΑΞΘΣ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ  
 

ΓΕΩΓΙΑ ΜΑΙΔΑΚΘ 
Α.Δ.Τ. Χ 351376 

Α. ΜΘΤ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0023948  Α’ ΤΑΞΘΣ 
 

       
Το παραπάνω προςάρτθμα που αποτελείται από -10- ςελίδεσ, είναι εκείνο που αναφζρεται ςτθν Ζκκεςθ 

Ελζγχου που χοριγθςα με θμερομθνία 30 Μαΐου 2012. 
 

Θράκλειο, 30 Μαΐου 2012 
 

 Ο ΟΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΛΟΓΙΣΤΘΣ 
 

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

 



ASSETS  December 31st 2011 amounts in Euro  December 31st 2010 amounts in Euro 

 December 31st 2011 amounts in Euro  December 31st 2010 amounts in Euro 

PANCRETAN COOPERATIVE BANK 'LTD' BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31st 2011
18th FINANCIAL YEAR (1 JANUARY 2011 - 31 DECEMBER 2011)

1.    Cash and balances with the Central Bank

3.    Loans and advances to credit institutions 
a.    Repayable on demand
b.    Other loans and advances

4.    Loans and advances to customers
       Less: Provisions for doubtful debts

5.    Debt securities including fixed - income securities 
a.    Issued by Greek State 
b.    Issued by Others

6.    Shares and other variable - yield securities

7.    Participating interests

9.    Intangible assets
a.    Estimated and formation expenses
c.    Other intangible assets
       Less: Accumulated amortization of intangible assets

10.   Tangible assets
a.     Land

b.    Buildings - buildings installations
       Less: Accumulated depreciation of buildings

c.    Furniture, electronic & other equipment 
       Less: Accumulated depreciation of furniture, electronic
       & other equipment

d.    Other tangible assets
       Less: Accumulated depreciation of other tangible assets

e.    Payments in advance and tangible assets under construction
 
13.  Other assets

15.  Prepayments and accrued income

TOTAL ASSETS

OFF - BALANCE SHEET ACCOUNTS
1.    Contingent liabilities
b.    - From guarantees in favor of third parties
3.    Other off - balance sheet accounts
a.    Items in custody and safekeeping
b.    Bilateral agreements
c.    Credit memo accounts
TOTAL - OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS

Notes: 1) The tangible assets of the bank are free of liens and encumbrances.
            2) The bank has been audited by the Tax Authorities up to 2006.
            3) The total number of employees as at December 31, 2011 was 416 individuals.

91.039,10
5.654.812,00

23.650.863,47
30.610.980,11

1.638.818.025,51
134.342.383,67

19.604.000,00
8.838.550,00

 
5.745.851,10

4.983.780,00

 

22.007.492,25
9.430.410,54

10.609.964,70

8.871.159,35

364.696,83
307.975,70

70.374.385,02
111.723,70

194.696.613,05

54.679.777,68

54.261.843,58

1.504.475.641,84

28.442.550,00

2.715.692,89

18.075.604,88

762.071,10

4.664.263,10

12.577.081,71

1.738.805,35

56.721,13
 

17.890,64

52.425.681,56

8.588.948,81

1.743.482.574,27

180.977.408,30
 

265.182.721,77
446.160.130,07

91.039,10
5.112.453,84

2.212.344,42
253.104.607,85

1.691.341.568,19
92.300.652,38

43.196.015,07
0,00

 

5.203.492,94
4.442.007,08

 

19.729.311,23
8.103.531,08

10.107.051,71

8.040.841,19

364.696,83
276.049,90

116.792.550,98
455.331,08

218.939.423,60

63.616.554,09

255.316.952,27

1.599.040.915,81

43.196.015,07

1.754.406,96

29.260.482,92

761.485,86

4.514.914,76

11.625.780,15

2.066.210,52

88.646,93
 

776.039,95

42.451.016,01

8.910.054,05

2.063.379.475,35

182.415.948,27
 

336.187.305,66
518.603.253,93

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (1 JANUARY 2011 - 31 DECEMBER 2011)

1.

2.

3.
a.

4.

5.

6.

7.

8.
a.

b.

9.
10.

11+12

13+14

15.

16.

17.
18.

Interest receivable and similar income
- Interest of fixed - income securities
- Other interest and similar income
Less:
Interest payable and similar charges
Plus:
Income from securities
Income from shares and other variable - yield 
securities
Commission receivable
Less:
Commission payable
Plus:
Net profit on financial operations
Plus:
Other operating income

GROSS OPERATING RESULTS
Less:
General administrative expenses 
Staff costs
-Wages and salaries
-Contributions to social security funds
-Other staff costs
Other administrative expenses
PARTIAL OPERATING RESULTS
Less:
Depreciation and amortization expenses
Other operating charges
Revaluation differences of receivables and provisions
for contingent liabilities
Revaluation differences of debt securities, participating 
interests & shares and other variable - yield securities
TOTAL OPERATING RESULTS
Plus:
Extraordinary income
Less:
Extraordinary charges
Plus:
Extraordinary profit or loss
NET LOSS (before taxes)

2.547.553,37
128.793.094,64

11.764.310,75
2.800.118,73

391.191,93

131.340.648,01

64.963.144,19

10.599.404,35

1.646.659,06

14.955.621,41
9.427.887,05

2.780.423,21
124.683,24

48.900.379,53

33.425.673,29

66.377.503,82

18.770,94

8.952.745,29

-33.632,99

161.029,45

75.476.416,51

24.383.508,46
51.092.908,05

85.231.159,27
-34.138.251,22

586.252,82

98.618,34

-3.539,59
-33.654.156,33

1.986.975,79
125.609.063,73

11.999.247,07
3.107.717,50

361.459,12

127.596.039,52

57.650.975,41

12.537.392,07

1.377.259,15

15.468.423,69
10.652.349,58

2.836.105,61
116.046,82

34.772.492,46

1.020.008,28

69.945.064,10

15.064,22

11.160.132,92

-162.603,30

565.335,24

81.522.993,18

26.120.773,27
55.402.219,91

38.744.653,17
16.657.566,74

624.150,22

46.386,06

-114.319,90
17.121.011,00



LIABILITIES  December 31st 2011 amounts in Euro  December 31st 2010 amounts in Euro

APPROPRIATION ACCOUNT

 December 31st 2011 amounts in Euro  December 31st 2010 amounts in Euro

THE A' VICE PRESIDENT OF THE
BOARD OF DIRECTORS

NIKOLAOS  E. MIRTAKIS

THE GENERAL MANAGER

 

KONSTANTINOS N. SOFRONAS

THE CHIEF 
FINANCIAL OFFICER

NIKOLAOS D. MASTORAKIS

THE CHIEF 
ACCOUNT OFFICER

GEORGIA I. MARIDAKI

Heraklion, May 23, 2012

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Shareholders of “PANCRETAN COOPERATIVE BANK 

Ltd”

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of 
“PANCRETAN COOPERATIVE BANK LTD” (“the Bank”), which 
comprise the Statement of Financial Position as at December 
31, 2011, the Statement of Comprehensive Income, the 
appropriation account for the year then ended and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory 
information.
Management's Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with 
the Accounting Standards that are prescribed by the PD 
384/1992 and by the articles 42a to 43c of Cod.Law 2190/1920. 
This responsibility includes designing, implementing and 
maintaining internal control relevant to the preparation and 
fair presentation of the financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's responsobility
Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with the International Standards on Audit. Those 
standards require that we comply with ethical requirements 
and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial statements are free from 
material misstatement. 
An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor's 
judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity's preparation 
and fair presentation of the financial statements in order to 
design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An 
audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

Basis for qualified opinion
Our audit resulted the following: 
(1) As mentioned in paragraph 2.3 of the Bank's Notes to the 
Financial Statements, the Bank, in implementing the terms of 
the Greek Sovereign Debt Restructuring (PSI+) which was 
completed in 2012, valuated the Bonds held to maturity at par 
value of the new Bonds. In our opinion, since the cash flows to 
be recovered from the new exchanged bonds in 2012 show 
substantial impairment, the bank should provide in the 
financial statements for additional impairment equal to 
approximately €9.1 mn. No provision has been made to the 
financial statements for the aforementioned amount and as a 
result, the financial position, the net profits and the Assets' 
account 5a “Debt securities including fixed-income securities 
- Issued by Greek State” are lower than that disclosed in the 
financial statements by this amount. (2) From our audit 
resulted that, in accordance with Greek relevant legislation, if 
employees remain in the employment of the Bank until normal 
retirement age, they are entitled to a lump sum payment that 
has been estimated to 1.879.970 euros. No provision has been 
made to the financial statements for the above sum and as a 
result the financial position of the Bank is lower than that 
disclosure to the financial statements and the net profit for the 
year and prior year, are lower to 170.048 and 209.799 euro 
respectively.
Qualified opinion
In our opinion, except the abovementioned comments the 
accompanying financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of “PANCRETAN 
COOPERATIVE BANK LTD” as at December 31, 2011, and its 
financial performance for the year then ended in accordance 
with the Accounting Standards that are prescribed by the PD 
384/1992 and by the articles 42a to 43c of Cod.Law 2190/1920.

Emphasis on matter
Without qualifying our opinion, we draw attention to the 
disclosures made in note 15 to the Financial Statements, citing 
the adverse macro-economic environment in Greece, its effect 
to the Bank's activity and the existing uncertainties which 
could adversely affect the going-concern assumption. In our 
opinion, there is no reservation in relation to this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We verified the agreement and correspondence of the content 
of The Board of Directors' Report with the abovementioned 
Financial Statements, in the scope of the requirements of 
Articles 43a and 37 of the Cod. Law 2190/1920.

Heraklion, May 30th 2012
The Independent Auditor

Konstantinos E. Antonakakis
S.O.E.L. Reg.No. 22781

 

1.
b.
2.
a.
b.

ba.

3.
b.

4.

5.

6.
c.

9.

10.

11.

12.

13.

Debt to credit institutions 
Time and at Notice 
Due to customers
Deposits
Other debts
Repayable on demand

Debt securities in issue
Other bonds

Other liabilities

Accruals and differed income

Provision for risk and debts 
Other provisions

Total Liabilities 

Cooperative capital (shares 1.886.372 x € 37,5)
Paid - up

Share premium account
Paid - up

Reserves
Less: Loss balance of devaluated bonds and participations 
          transferred to 41.02 account for future compensation 

Other assets revaluation reserve 

Retained earnings

Total Own Capital 

TOTAL LIABILITIES

1.348.338.631,01

6.617.348,48

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

1.510.734.011,66

7.196.607,86

73.085.317,84

0,00

269.225.550,03

1.517.930.619,52

30.000.000,00

29.019.315,90

6.615.573,72

100.000,00

1.852.891.059,17

70.683.600,00

60.538.929,99

73.085.317,84

365.920,82

5.814.647,53

210.488.416,18

2.063.379.475,35

Net loss for the year
Plus: Prior years' retained earnings brought forward
Plus: Shares and bonds sales earnings trasferred to 
compensation table
Plus: Provisions of devaluated bonds and 
participations transferred to compensation table
Total

Less: 1. Income tax
          1a.   Extraordinary tax levy (law 3808/2009) 
          1ab. Special tax (law 2238/1994, 106) and tax 
                  provision
          2.     Other taxes not incorporated in 
                  operating costs
Net loss for the year

Appropriation of profit:

1. Legal reserve
2. Dividend for the year
2a. Additional dividend (from prior years' retained earnings)
4. Statutory reserve
5. Extraordinary reserve
6. Tax free reserves article 38 L. 2238/94
6b. Specially taxed reserves 
8. Retained earnings carried forward
Total

COMPENSATION TABLE

Tax-free reserve from shares and bonds sales earnings 
Less:
Shares and bonds sales loss trasferred to 
compensation table
Less:
Provisions of devaluated bonds and 
participations transferred to compensation table
Loss balance transferred to 41.02 account for 
future compensation 

0,00
0,00

25.000,00

123.236,11

-33.654.156,33
5.814.647,53

0,00

11.001.035,71
-16.838.473,09

148.236,11
-16.986.709,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

13.341,58

0,00

11.001.035,71

-10.987.694,13

4.009.781,97
2.611.468,91

444.281,18

122.197,58

17.121.011,00
8.504.352,31

55.551,94

1.181.041,91
26.861.957,16

7.187.729,64
19.674.227,52

1.334.176,42
1.611.310,46

8.500.000,00
667.088,21

0,00
0,00

1.747.004,91
5.814.647,53

19.674.227,53

1.236.593,85

55.551,94

1.181.041,91

0,00

THE CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS

         
IOANNIS M. LEMPIDAKIS

A U S T R I A
EN ISO 9001:2008

No 20 100 122007608

TUV AUSTRIA HELLAS

CERTIFIED QUALITY

MANAGEMENT SYSTEM

atefou
Line
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Καταστήματα Διεφθυνση Σηλ.  Fax  

Νομός Ηρακλείου  
   

ΚΕΝΣΡΙΚΟ Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο   2810 338800 2810 341315 

ΚΟΜΩΝ Κόςμων 12, 71201 Ηράκλειο  2810 334840 2810 342122 

62 ΜΑΡΣΤΡΩΝ 62 Μαρτφρων 54, 71303 Ηράκλειο   2810 264020 2810 319446 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ Γ. Παπανδρζου 28, 71306 Ηράκλειο  2810 335060 2810 280484 

ΓΑΖΙΟΤ Ελ. Βενιηζλου 227, 71414 Γάηι  2810 372150 2810 823824 

ΠΕΖΩΝ Δθμοκρατίασ 7, Πεηά, 70100 Αρχάνεσ 2810 744000 2810 336560 

ΑΗΜΙΟΤ Αςιμι Μονοφατςίου, 70016 Αςιμι  28930 33000 28930 32332 

ΓΕΡΓΕΡΗ * 25 Μαρτφρων 78, 70003 Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου 28940 42200 28940 41615 

ΘΕΡΙΟΤ τρυμϊνοσ & Πελοπονιςου, 71305, Ηράκλειο   2810 373730 2810 252122 

Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ Ικάρου & Μαυςϊλου, 71601 Ν. Αλικαρναςςόσ 2810 302350 2810 242248 

ΜΟΙΡΩΝ 25θσ Μαρτίου 98, 70400 Μοίρεσ 28920 27630 28920 25164 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ Ελ. Βενιηζλου 141, 70300 Αρκαλοχϊρι   28910 25000 28910 24064 

ΑΡΧΑΝΩΝ Κεντρικι Πλατεία Αρχανϊν, 70100 Αρχάνεσ  2810 753220 2810 752881 

ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ Λεωφ. Κόκκινου Πφργου, 70200 Συμπάκι  28920 54010 28920 51737 

ΧΕΡΟΝΗΟΤ Ελ. Βενιηζλου 116, 70014 Λιμ. Χερςονιςου 28970 29170 28970 25310 

ΠΤΡΓΟΤ Πφργοσ Μονοφατςίου, 70010 Πφργοσ  28930 29010 28930 23366 

ΜΑΛΙΩΝ Ελ. Βενιηζλου 161, 70007 Μάλια  28970 29930 28970 29929 

ΚΑΣΕΛΛΙΟΤ Λ. Καλζργθ & Κόρακα, 70006 Καςτζλι Πεδιάδοσ  28910 33010 28910 29350 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Αγία Βαρβάρα, 70003 Αγ. Βαρβάρα  28940 29100 28940 22302 

ΓΟΡΣΤΝΑ Αγιοι Δζκα, 70012 Αγ. Δζκα  28920 32200 28920 31558 

ΛΕΩΦ. ΚΝΩΟΤ Λεωφ. Κνωςςοφ 205, 71409 Ηράκλειο  2810 361720 2810 360920 

ΖΑΡΟΤ * Ζαρόσ, 70002 Ζαρόσ 28940 32200 28940 31741 

ΠΑΛΙΑΝΗ * Βενεράτο, 70011 Δαφνζσ 2810 792400 2810 792001 

ΕΠΙΚΟΠΗ * Επιςκοπι, 70008 Επιςκοπι Ηρακλείου  2810 772300 2810 771711 

ΒΙΑΝΝΟΤ  Κεντρικι Οδόσ Βιάννου, 70004 Ανω Βιάννοσ  28950 23000 28950 22721 

Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ Λ. Καλοκαιρινοφ 195, 71201 Ηράκλειο  2810 247600 2810 288580 

ΓΟΤΒΩΝ Κόμβοσ Γουβϊν, 70014 Λιμ. Χερςονιςου 28970 43340 28970 41666 

ΠΑΣΕΛΩΝ Ολφμπου 97 & όλωνοσ, 71307 Πατζλεσ Ηρακλείου  2810 361700 2810 238060 

ΘΡΑΨΑΝΟΤ * Θραψανό Καςτελλίου (εντόσ Αγρ. υν/ςμοφ) 70006 28910 41858 28910 41860 

ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ  Παπαναςταςίου 129, 71306 Ηράκλειο  2810 361490 2810 323952 

ΚΙΝ. ΤΝ. ΕΜΠΑΡΟΤ * Εμπαροσ Ηρακλείου (εντόσ Αγρ. υν/ςμοφ), 70300 28950 41166 28950 41380 

ΚΙΝ.ΤΝ.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΤ* Λ. Κνωςςοφ 71306 Ηράκλειο  2810 235662 2810 323371 

Νομός Λασιθίου   
   

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ . Βενιηζλου 9 & Μ. Μεταξάκθ, 72100 Αγ. Νικόλαοσ 28410 90420 28410 82549 

ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λαςκζνουσ 39, 72200 Ιεράπετρα 28420 90440 28420 80387 

ΗΣΕΙΑ Ελ. Βενιηζλου 6Β, 72300 θτεία 28430 29850 28430 26160 

ΝΕΑΠΟΛΗ Εκν. Αντιςτάςεωσ 1, 72400 Νεάπολθ Κριτθσ 28410 90890 28410 34163 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ * Σηερμιάδο, 72052 Σηερμιάδο  28440 89080 28440 22742 

ΜΑΚΡΤ ΓΙΑΛΟΤ * Μακρφσ Γιαλόσ, 72055 ταυροχϊρι Λαςικίου  28430 29590 28430 52390 

ΕΙΙΟΤ * είςι, 72400 Νεάπολθ Κριτθσ  28410 90950 28410 71470 

ΚΡΙΣΑ * Κριτςά, 72051 Κριτςά  28410 91140 28410 51272 

ITANOY * Παλαίκαςτρο θτείασ  28430 29250 28430 61133 

ΛΕΤΚΗ * Κεντρικι πλατεία Ζιρου, 72059 Χανδράσ 28430 91290 28430 91411 
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Νομός Ρεθφμνου  
   

ΡΕΘΤΜΝΟΤ Ν. Καηαντηάκθ 5, 74100 Ρζκυμνο 28310 21810 28310 56624 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ  Πζραμα, 74052 Πζραμα Ρεκφμνθσ 28340 20700 28340 23372 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Εμμ. Πορτάλιου 28, 74100 Ρζκυμνο 28310 21760 28310 54589 

ΠΗΛΙΟΤ * Κεντρικι Οδόσ πθλίου, 74053 πιλι Ρεκφμνθσ  28320 20060 28320 22603 

Νομός Χανίων 
   

ΧΑΝΙΩΝ Α. Παπανδρζου 10-14, 73134 Χανιά 28210 47010 28210 27354 

ΚΑΛΤΒΩΝ Καλφβεσ, 73003 Καλφβεσ 28250 83190 28250 32339 

ΜΟΤΟΤΡΩΝ Αλικιανόσ, 73005 Αλικιανόσ 28210 36960 28210 78078 

ΓΟΓΟΝΗ Αναγνϊςτου Γογονι 54, 73135 Χανιά 28210 36770 28210 90876 

ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ  Ελ. Βενιηζλου 102 - Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά  28210 49310 28210 66780 

ΚΙΑΜΟΤ Λ. Κιςςάμου 137, 73136 Χανιά 28210 84100 28210 96600 

Νομός Αττικής 
   

ΑΘΗΝΩΝ Ομιρου 8 10564 Ακινα 210 3257010 210 3313370 

ΤΓΓΡΟΤ Λεωφ. υγγροφ 246 & Δαβάκθ, 17672 Καλλικζα   210 9538040 210 9570684 

 ΠΕΙΡΑΙΑ Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδθςςοφ, 18531 Πειραιάσ 210 4227920 210 4176857 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Φειδιππίδου 17-19 & Μεςογείων, 11526   210 7474350 210 7474882 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ  Λ. Παναγι Σςαλδάρθ 17 & Δθμθτρακοποφλου, 12134 Ακινα  210 5788150 210 5771720 

Νομός Θεσσαλονίκης 
   

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Πολυτεχνείου 27-29, 54626 Θεςςαλονίκθ 2310 385600 2310 385585 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εκν. Αντιςτάςεωσ 95, 55134 Καλαμαριά Θεςςαλονίκθσ 2310 384400 2310 451170 

Νομός Κυκλάδων 
   

ΜΗΛΟΤ Καρόδρομοσ, 84800 Μιλοσ  22870 28210 22870 24104 

    * Θυρίδα 

    

Δίκτυο ΑΣΜ 
ΑΣΜ υπάρχουν ςε όλα τα καταςτιματα τθσ Παγκριτιασ Σράπεηασ και επιπλζον ςτα εξισ ςθμεία :  
 

ΑΣΜ Τπεφθυνο κατάστημα Διεφθυνση 

ΑΝΔΡΟΓΕΩ Κόςμων Ανδρόγεω 1 & Αγ. Σίτου, Ηράκλειο 

ΜΑΝΣΡΑ Δ.Η. Κόςμων Μάντρα Διμου Ηρακλείου 

ΜΠΑΛΙ Καλλικζασ Ρεκφμνου Μπαλί, Ρεκφμνου 

ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά Πλατανίασ Κυδωνίασ, 73014 

ΑΛΜΤΡΙΔΑ Καλυβϊν Κεντρικόσ δρόμοσ Αλυρίδασ, 73008 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Ρεκφμνου Γενικό Νοςοκομείο Ρεκφμνου 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΣΕΙΑ θτείασ Γενικό Νοςοκομείο θτείασ, 72300 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  Κνωςςοφ Γενικό Νοςοςκομείο Ηρακλείου 'Βενιηζλειο' 

ΔΑΦΝΕ Παλιανι (Βενράτο) Κεντρικι πλατεία Δαφνϊν,71011 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Ιεράπετρα Μ. Κόρακα & Ομθρείασ 1, 72200 Ιεράπετρα 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανίων (Αποκορϊνου) Γενικό Νοςοκομείο Χανίων  

Ξενοδοχείο Royal Blue Ρεκφμνου  Πάνορμο Ρεκφμνου  
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