


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με 

την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της 

Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του 

κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.    Έγκριση εγγραφής μελών.  

2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2012, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

3. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του 

Ισολογισμού χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2013. 

5. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2013.  

6. Τροποποίηση των άρθρων 12,17, 22, 36 & 40 του καταστατικού. 

7. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας. 

8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.  

9. Μετατροπή Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου της Πανελλήνιας Τράπεζας σε Κοινές Μετοχές. 

10. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΒΙ.ΠΑ. Ιεράπετρας. 

11. Διοικητική και Υπηρεσιακή Οργάνωση Παγκρήτιας Τράπεζας 

12. Διάφορες ανακοινώσεις.  
 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 22α Ιουνίου 2013, 

ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν 

υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα 

ίδια θέματα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή  έχει οριστικά εγκριθεί 

μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική  Συνέλευση.  

Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα 

νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. 

Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου 

στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους. 

       
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 
Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης 
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Κύριες Δραστηριότητες 2012  –  Στόχοι 2013 
 

Κυρίες και κύριοι συνέταιροι, 
 

Το 2012 ήταν μια ακόμη χρονιά κρίσης για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνέχεια της 

προηγούμενης.  

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, “Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν 

πράγματι βαθύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσαρμογής: στη διστακτικότητα, τα λάθη και τις παραλείψεις και κυρίως 

στην υστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η υστέρηση αυτή δεν επέτρεψε να αντισταθμιστούν 

επαρκώς οι συσταλτικές επιδράσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και να ανακτηθεί ταχύτερα η 

εμπιστοσύνη. Στα ίδια αίτια οφείλονται και οι δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας.” 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, “το 2012 το τραπεζικό 

σύστημα δέχθηκε αυξημένες πιέσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά του. Παράλληλα, 

καταγράφηκε και περαιτέρω χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων. Όμως, παρά τις 

εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι ενέργειες της πολιτείας και της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφάλισαν ότι 

κανένας καταθέτης δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από τις αποταμιεύσεις του”.  

Κομβικής σημασίας για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος αποτελούν, η ολοκλήρωση της  

ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών και η σταδιακή προσαρμογή του συστήματος, μέσω 

εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και της αξιοποίησης συνεργειών στις νέες συνθήκες που έχουν 

δημιουργηθεί. 

Η αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος και η παράλληλη κεφαλαιακή του ενίσχυση αποτελούν 

σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στη σταδιακή αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και συνιστούν προϋποθέσεις για ανάκαμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας. Ήδη η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων αποτελεί ένα πρώτο σημάδι θετικής αποτίμησης των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Σ΄αυτό το δυσμενές περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε για 19η συνεχόμενη χρονιά η Παγκρήτια τράπεζα, η 

οποία συνέχισε να εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική με κύριους άξονες τη διατήρηση ικανοποιητικής 

κεφαλαιακής επάρκειας, τη δημιουργία υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, τη 

χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των διασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της  

και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. 

Ολ΄ αυτά συνέτειναν στη διατήρηση του συνεταιρισμού ως ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 

Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, της κεντροποίησης 

και ελέγχου των διαδικασιών, ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό 

σύστημα profits+.  
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Η δραστηριότητα της Τράπεζας για τη χρήση 2012, συνοψίζεται στα ακόλουθα: 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 2012  
 

- Αριθμός μελών: 80.341 (189 νέα μέλη).   

- Ίδια Κεφάλαια: 164,42 εκ. ευρώ (μείωση  7,04%) 

- Υπόλοιπο καταθέσεων: 1.335,64 εκ. ευρώ (μείωση 3,21%) 

- Υπόλοιπο χορηγήσεων: 1.639,73 εκ. ευρώ (αύξηση 0,01 %) 
- Ενεργητικό: 1.676,86 εκ. ευρώ (μείωση 3,82%) 

- Κέρδη προ προβλέψεων αποσβέσεων και φόρων : 38,75 εκ. ευρώ (μείωση 24,69%) 

- Ζημίες προ φόρων: 9,2 εκ. ευρώ  

- Καταστήματα / Θυρίδες: 55 έναντι 60 το 2011. 

- Απόδοση Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων: -5,39% (έναντι -17,38 % το 2011). 

 

Διεθνείς συνεργασίες και επαφές 
 

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατά το 2012 συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων για τη χρηματοδότηση, με 

προνομιακούς όρους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για έργα αστικής ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται ότι οι νέες συνεργασίες είναι ενδεικτικές της εμπιστοσύνης και της 

αναγνώρισης της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μίας δυναμικής, 

υγιούς και έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής τράπεζας. 
 

Πρόγραμμα JESSICA 

Το Νοέμβριο του 2011 είχε υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) για το πρόγραμμα 

JESSICA.  

Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης, που δημιουργήθηκε από τη Σύμπραξη των δύο τραπεζών (Παγκρήτια 

Τράπεζα και ΤΤ), είναι το πρώτο που συστήθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA, με 

σκοπό τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, 

συνολικού ύψους έως 35 εκατ. ευρώ. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν κύρια στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Περιφέρειας Κρήτης και επιχειρήσεις αυτών, αλλά και σε 

ιδιώτες επενδυτές. 

Από τον Νοέμβριο του 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης του 

προγράμματος, λόγω της προσωρινής αποχώρησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και στο πλαίσιο 

αυτό κατατέθηκαν 5 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 32,6 εκ. ευρώ και αιτούμενης χρηματοδότησης  

20,3 εκ. ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης και υλοποίησης. 
 

Ενίσχυση ΜΜΕ 

Κατά την διάρκεια του 2012 η Τράπεζα εκταμίευσε 12,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας 

της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση με 

προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και την παροχή κεφαλαίου κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα, ενώ αναμένεται, εντός του 2013, να εκταμιευτούν και τα υπόλοιπα 37,5 εκ. ευρώ.  
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Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και να δώσει πραγματική ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο του 

νησιού.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Παγκρήτια έχει υπογράψει 

συμπληρωματικά:  

α) συμφωνία για δάνεια προς πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις, δηλαδή για επιχειρήσεις με 1-5 άτομα 

προσωπικό, ύψους 8,75 εκ. ευρώ.  

β) συμφωνία για παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους 6 εκ. ευρώ, για πολύ μικρές υφιστάμενες και νέες 

βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις και οι οποίες δανειοδοτούνται για 

επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Από την συνεργασία 

αυτή έχουν χρηματοδοτηθεί εντός του 2012 περίπου 20 πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται ότι οι 

χρηματοδοτήσεις θα ακολουθήσουν αυξητική πορεία το 2013. 
 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013      

Το 2012 συνεχίστηκε η υλοποίηση των έργων για τις επενδυτικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο 

πρόγραμμα της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. 

του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Η Παγκρήτια Τράπεζα λειτούργησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2012 ολοκληρώθηκαν 93 επενδύσεις 

συνολικού προϋπολογισμού 4,6 εκ. ευρώ, με δημόσια επιχορήγηση 2,9 εκ. ευρώ.  

Συνολικά η τράπεζα μέσα από το πρόγραμμα της Α’ Δράσης προχώρησε στον έλεγχο 183 επενδύσεων σε 

Κρήτη, Αττική, Μήλο και Θεσσαλονίκη, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 13 εκ. ευρώ, 

εκταμιεύοντας 8,2 εκ. ευρώ, δημόσια επιχορήγηση.          
 

Συνεργασία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013  

Το 2012 προκηρύχθηκε από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) το πρόγραμμα: 

 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια 

και Σεβασμό στο Περιβάλλον» με δημόσια δαπάνη 30.000.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της 

υλοποίησης. 

Η Παγκρήτια μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ συμμετείχε στο έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου 

υλικού και παραλαβής των προτάσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών (τόσο μέσω της προβολής των 

προγραμμάτων από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και από την ιστοσελίδα της, αλλά και 

συμμετέχοντας στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων στους επενδυτές κυρίως στην Κρήτη).  
 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

Το 2012 εγκρίθηκε η υποβολή φακέλου της τράπεζας για την προσχώρηση σε συνεργασία με το Εθνικό 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων από το 

ταμείο εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).  Μέσω της συνεργασίας αυτής, η τράπεζα 

μπορεί να προχωρήσει σε χορήγηση δανείων που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, σε 

δάνεια έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, 

καθώς και σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) με την εγγύηση του ΤΕΠΙΧ, έως του 80% 

του ύψους του δανείου.  
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Ενημερωτικές εκδηλώσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες  

 Συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Rabobank, του μεγαλύτερου συνεταιριστικού τραπεζικού 

ομίλου στην Ευρώπη και της Achmea, ομίλου με ηγετική θέση στον χρηματοασφαλιστικό τομέα στην 

Ολλανδία, που αποτελεί μέτοχο της Interamerican, πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012. Οι 

συναντήσεις εργασίας σηματοδότησαν την έναρξη μίας αμοιβαίας διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών και 

τεχνογνωσίας, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και δικτύου 

καταστημάτων. Επιπλέον, διαμορφώθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου 

επικοινωνίας και προτεραιοτήτων σε θέματα ανάπτυξης σύγχρονων τραπεζικών και τραπεζοασφαλιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, πρακτικών στον τομέα της οργάνωσης, με έμφαση στη διαμόρφωση δικτύου 

καταστημάτων νέας γενιάς,  καθώς και ολοκληρωμένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών για τον 

αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων σε επίπεδο παραγωγής και συσκευασίας.  

 Σειρά συναντήσεων πραγματοποιήθηκε και με υψηλόβαθμα στελέχη του ιδρύματος Sparkassenstiftung 

για τις Διεθνείς  Συνεργασίες, που εκπροσωπεί περίπου 500 τράπεζες και 35.000 καταστήματα στη 

Γερμανία. Στο πλαίσιο των συναντήσεων παρουσιάστηκε εκτενώς η δραστηριότητα της Τράπεζας και έγινε 

ανταλλαγή απόψεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Η επίσκεψη 

του γερμανικού ιδρύματος στην Παγκρήτια δεν ήταν τυχαία, καθώς η Κρητική Τράπεζα είναι γνωστή και έξω 

από τα σύνορα της χώρας μας σε βαθμό που να θεωρείται ένα επιτυχημένο τραπεζικό μοντέλο σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 Συνεχίστηκε η κυκλοφορία (ηλεκτρονική και έντυπη) της επιτυχημένης δωρεάν μηνιαίας έκδοσης της 

Παγκρήτιας Τράπεζας για τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς, τα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με 

παρουσίαση  επίκαιρων θεμάτων του αγροτικού χώρου και παροχή χρήσιμων πληροφοριών. 

       Σημαντική ήταν και φέτος η συνεργασία με τους δικαιούχους των ενιαίων αγροτικών ενισχύσεων, που 

πραγματοποίησαν μέσω της  Παγκρήτιας Τράπεζας το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους.  

 Με  στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, η Τράπεζα διοργάνωσε σειρά 

ενημερωτικών εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών». Στις εσπερίδες που έλαβαν χώρα σ΄όλο το νησί, 

παρουσιάστηκαν επίσης τα ειδικά επενδυτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που η Παγκρήτια Τράπεζα έχει 

αναπτύξει μέσα από την πολύχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το ΕΤΕΑΝ, με στόχο την πλήρη υποστήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ολοκλήρωση της επένδυσής τους.  

 Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών της με φορείς των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η 

Τράπεζα προχώρησε σε σειρά επαφών με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και με φορείς της 

Θεσσαλονίκης, με στόχο τη παροχή των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών της. 
 

Δωρεάν Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης  

Συνεχίστηκε και το 2012 η επιτυχημένη λειτουργία της δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των αγροτών & αγροτικών φορέων, μέσα από 

την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί ένα δυναμικό 

εργαλείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στην οποία καταχωρούνται καθημερινά όλες οι ενεργές και υπό 

διαβούλευση προσκλήσεις Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και θέματα γενικότερης 

πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ερωτημάτων σχετικά με τα 

προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά, στα οποία δίδονται άμεσα ολοκληρωμένες και 

κατατοπιστικές απαντήσεις από ειδικούς. Η εφαρμογή έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες απ΄όλους τους 

κλάδους της οικονομίας και τους ΟΤΑ. 
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Δίκτυο καταστημάτων και σημεία συναλλαγών  

Πολιτική της Διοίκησης τη χρονιά αυτή ήταν η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δικτύου, τόσο εντός όσο και 

εκτός Κρήτης με σκοπό τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό 

η Τράπεζα ανέστειλε τη λειτουργία 3 -περιφερειακών- θυρίδων και 2 καταστημάτων της,  διαμορφώνοντας 

το δίκτυό της σε συνολικά 55 καταστήματα/θυρίδες.  
 

Νέο μηχανογραφικό Τραπεζικό Σύστημα – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές   
   

Επιτυχής μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα Profits+ 
Το Νοέμβριο 2012, ολοκληρώθηκε η μετάπτωση στο νέο Τραπεζικό Σύστημα Profits+.  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του εξυπηρετητή του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος στο 

μηχανογραφικό κέντρο της Πανελλήνιας Τράπεζας, ενώ δημιουργήθηκε disaster server στο Μηχανογραφικό 

Κέντρο της Παγκρήτιας, πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να εξυπηρετήσει το δίκτυο σε περίπτωση 

οποιουδήποτε προβλήματος. Ταυτόχρονα έχει προβλεφθεί η διαδικασία Ανάκαμψης από Καταστροφή που 

προλαμβάνει το ενδεχόμενο αδυναμίας εξυπηρέτησης του Τραπεζικού από την Πανελλήνια Τράπεζα. 

Πριν τη μετάπτωση, η Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης ολοκλήρωσε με 

επιτυχία την εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων της Τράπεζας, στις απαιτήσεις του νέου 

μηχανογραφικού συστήματος. 

Τη χρονιά αυτή ολοκληρώθηκε επίσης η αναβάθμιση της υποδομής των Windows Server στο δίκτυο των 

καταστημάτων και στις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς και των συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

Οι στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής για το 2013 εστιάζονται στην αναθεώρηση, σε συνεργασία με το 

τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, όλων των διαδικασιών ώστε να εναρμονιστούν με το νέο 

Τραπεζικό Σύστημα και η διαμόρφωση νέων διαδικασιών και πολιτικών ασφαλείας, σύμφωνα με την  Πράξη 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577.  

 

Αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών (ebanking) 

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής υλοποίησε την παραμετροποίηση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την ομαλή μετάπτωση της υπάρχουσας υποδομής στην νέα πλατφόρμα iProfits.  

Μέσω της αναβαθμισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών προσφέρονται περισσότερες και νέες 

δυνατότητες στους πελάτες, γεγονός που αποτυπώνεται στη μεγάλη αύξηση του όγκου, αλλά και της αξίας 

των συναλλαγών. Ειδικότερα όπως αποτυπώνεται στο γράφημα 2, η αύξηση στην αξία των συναλλαγών το 

2012 σε σχέση με το 2011 ήταν της τάξεως του 79,92%.  

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αποσυμφόρηση των 

συναλλαγών μέσω των Ταμείων της Τράπεζας.  

Άμεση προτεραιότητα έχει δοθεί στη διαθεσιμότητα του συστήματος 24ώρες το 24ωρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1       Γράφημα 2
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Οι στόχοι της τράπεζας για το 2013 συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

- Η υλοποίηση των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για 

την επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. 

- Η επίτευξη κερδοφορίας της Τράπεζας με τη συνέχιση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ 

καταθέσεων και χορηγήσεων. 

- Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, μέσω των καταθέσεων και συνεργασιών με άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

- Η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους ΟΤΑ κάθε βαθμού και τους παραγωγικούς φορείς της 

Κρήτης. 

- Η βελτιστοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των 

διαδικασιών.   

- Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών με τη διατήρηση της ευελιξίας, τη συνεχή αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. 

- Η μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

- Η διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων στα υφιστάμενα πλαίσια μέχρι το τέλος του 2014. 

- Η επίτευξη των προγραμματισμένων για το 2013 οικονομικών στόχων της τράπεζας για κέρδη 1,5 εκ. 

ευρώ. 

- Η ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την αξιοποίηση τεχνολογίας, 

κεφαλαίων και συστημάτων οργάνωσης.   
 

Καταθέσεις 
 

Οι δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα μετά τις δύο εκλογικές 

αναμετρήσεις και η μειωμένη αποταμιευτική ικανότητα των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση 

των καταθέσεων της τράπεζας και για τη χρονιά αυτή.  
 

Συνολικά οι καταθέσεις έφτασαν την 31.12.2012 το ποσό των 1.335.640 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 

3,21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο τραπεζικό σύστημα ήταν 7,33%. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 

2012, η Παγκρήτια τράπεζα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, με 

ποσοστό 15,75% στην Κρήτη και 22,62% στο Νομό Ηρακλείου. (Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Στατιστικό 

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013). 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της τράπεζας, όπως εμφανίζονται 

στους Ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους σε σύγκριση με τη 

μέση μεταβολή  του τραπεζικού κλάδου. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2008-2012 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ* 

31/12/2008 1.411.115 1.552.422 10,0% 15,12% 

31/12/2009 1.552.422 1.719.611 10,8% 4,73% 

31/12/2010 1.719.611 1.576.460 -8,3 % -12,30% 

31/12/2011 1.576.460 1.379.910 -12,5% -17,00% 

31/12/2012 1.379.910 1.335.640 -3,2% -7,33% 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 

* Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 
 

 
 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας της τράπεζας κατά το κλείσιμο του έτους (31.12.2012), διαμορφώθηκε 

τελικά στο 10,08%, έναντι του 10% που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.  

Η Παγκρήτια, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά καταθέτη. 
 

Χορηγήσεις 
 

Πολιτική της Παγκρήτιας Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην 

οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις 

παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. 

Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. 

Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η 

Παγκρήτια δεν σταμάτησε τη χορήγηση δανείων και την παροχή διευκολύνσεων στους πελάτες της για την 

αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών.     
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Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, 

προκειμένου η αποπληρωμή να είναι ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της 

χαρακτήρα. 
 

Οι χρηματοδοτήσεις κατά το έτος 2012 αυξήθηκαν κατά 0,13%. 
 

Η ποσοστιαία κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο Γράφημα 1. 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1 
 

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία της Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (ύψους 125 εκ. 

ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, (ύψους 15 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων), της 

επιτρέπουν την προνομιακή χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων της Κρήτης, με μειωμένο επιτόκιο, 

απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128 και μακρά περίοδο αποπληρωμής. 
 

Η Τράπεζα συνεχίζοντας να στηρίζει την «Πράσινη Ανάπτυξη», έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, 

εξασφαλίζοντάς τους ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση 

ενέργειας στο νησί. Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν 227 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα με ύψος χρηματοδότησης συνολικού ποσού 45,9 εκ. ευρώ περίπου.  
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Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση έναντι του ανταγωνισμού στην Κρήτη στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 

προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 81,70%  στο 

συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού 

τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 53,2%. (Γράφημα 2) 

 

 
Γράφημα 2 

Πηγές :  

* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 

** Αναφορά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Παράρτημα 1 μηνιαίας Λογιστ. Κατάστασης 31/12/12 

 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το υπόλοιπο των χορηγήσεων όπως αυτό εμφανίζεται στους 

Ισολογισμούς των ετών 2008 - 2012. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2008-2012 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 

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

31/12/2009 1.683.655 6,9% 1,51% 

31/12/2010 1.691.196 0,4% 0%** 

31/12/2011 1.638.818 -3,1% -3,10%** 

31/12/2012 1.639.733 0,1% -4,00%** 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 
* Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 

** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Τιτλοποιημένα δάνεια 
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Διαχείριση Κινδύνων – Καθυστερήσεις                   
 

Βασική προτεραιότητα της τράπεζας αποτελεί η ορθολογική κατανομή των απαιτούμενων κεφαλαίων, για 

την ασφαλή ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων από την ανάληψη τους. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3601/2007 και των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που  

ενσωματώνουν τη σχετική νομοθεσία που είναι συμβατή με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, η τράπεζα έχει 

δημιουργήσει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ). Σκοπός της υπηρεσίας, είναι η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών κινδύνων με σύγχρονες χρηματοοικονομικές μεθόδους.  

Μία από τις βασικές αρμοδιότητές της, είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η 

τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, μέσω ενός 

σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία 

χορηγήσεων. Στο πλαίσιο μέτρησης και ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί σε συστηματική βάση ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως, 

παρέχοντας εκτιμήσεις για το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω 

από το ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών.  

Πέρα από την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα και υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, έχει προβλεφθεί Πολιτική και Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων 

κρίσης ρευστότητας και σε συστηματική βάση παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες ρευστότητας. Επίσης, 

στο πλαίσιο εκτίμησης του κινδύνου συγκέντρωσης, υπολογίζεται η έκθεσή της τράπεζας ανά κλάδο 

δραστηριότητας και ανά πελάτη. Τέλος,  η Διεύθυνση εκτιμά την έκθεση της τράπεζας στον λειτουργικό και 

τον επιτοκιακό κίνδυνο.  

Όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς η τράπεζα έχει επενδύσει πολύ μικρό ποσοστό του Ενεργητικού της σε 

προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. 
    

Παράλληλα με την αξιολόγηση, έγκριση και χορήγηση των δανείων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διαχείριση των καθυστερήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της τράπεζας.  

Για το έτος 2012 το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την 31.12.2012 στο ποσό των 

178 εκ. ευρώ και σε ποσοστό 10,89% επί των χορηγήσεων. 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

31/12/2008 21.828 1,39% 

31/12/2009 47.605 2,83% 

31/12/2010 77.021 4,55% 

31/12/2011 116.054 7,08% 

31/12/2012 178.648 10,89% 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ          Πίνακας 1 
 

Η ποσοστιαία αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα προβλήματα της αγοράς, όπως διαμορφώθηκαν από την 

οικονομική κρίση, καθώς και από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής 

ρευστοποίησης των καθυστερήσεων.   
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Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό των οριστικών καθυστερήσεων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 

διασφαλίζεται εμπραγμάτως και θεωρείται εισπράξιμο.  
 

Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ξεπέρασε 

την 31/12/2012 τα 164 εκ. ευρώ. (Πίνακας 2).  

Το ποσό αυτό δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να 

υπερκαλύψει επισφαλή δάνεια που ενδεχομένως δημιουργηθούν στο μέλλον. 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2008-2012 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

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 

31/12/2012 35.009.179 164.263.897 

Τα ποσά σε ευρώ         Πίνακας 2 
 

 
 

Εσωτερικός Έλεγχος 
 

Η Τράπεζα, έχει θεσπίσει εξειδικευμένη ελεγκτική μονάδα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

συνολικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), του οποίου η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργεί ως 

ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός.  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της νέας Διοικητικής και Υπηρεσιακής  Οργάνωσης της Τράπεζας,   

αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζεται είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (Risk based audit) και 

εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για τη κάλυψη των 

αντίστοιχων κινδύνων.  

Ο Εσωτερικός έλεγχος συνέχισε και φέτος τη διενέργεια κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, 

προληπτικών και on line ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση 

περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών.  Συγκεκριμένα κατά τη χρήση 2012 διενεργήθηκαν 9 Τακτικοί έλεγχοι, 10 Θεματικοί, και 10 

Έκτακτοι & Ειδικοί.  
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Για το 2013 οι στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ως εξής:  

- Υιοθέτηση νέας μεθοδολογίας τακτικών ελέγχων δικτύου  

- Διαρκής σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικών αναφορών (smart audits) 

- Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού απάτης (fraud detection) & παραγωγή ειδικών αναφορών  

- Διαρκής έλεγχος βελτίωσης λειτουργικότητας και ποιοτικός έλεγχος νέου συστήματος   

 

Συνεταίροι – Συνεταιριστικές Μερίδες 
 

Το 2012 τα μέλη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 189, φτάνοντας συνολικά τα 80.341.  

 

To πλήθος των συνεταίρων, απεικονίζεται εξελικτικά για την πενταετία 2008-2012 στο διάγραμμα 1. 

 

 
Διάγραμμα 1  

 

Στον πίνακα 1 αναλύεται το πλήθος των συνεταίρων με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες που κατείχαν την 

31.12.2012. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 31.12.2012 
 

Πλήθος Μερίδων 1-20 21-100 101-200 201-500 501 & άνω  Σύνολο  

Σύνολο Μερίδων 219.929 398.388 309.069 383.807 535.423 1.846.616 

Συνεταίροι  67.958 8.301 2.226 1.267 589 80.341 

Πίνακας 1  

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2012, δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος στους 

συνεταίρους για τη χρονιά αυτή. 
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Άλλες Δραστηριότητες της Τράπεζας 
 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε για μια ακόμη χρονιά στην αναβάθμιση των διαδικασιών σ΄όλα τα επίπεδα, 

ιδιαίτερα στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων ασφαλείας.  

    

Οι κυριότερες λοιπές δραστηριότητες της τράπεζας για το 2012 συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

Για 11η χρονιά η Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008, ενώ το Μάιο του 2012 

ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό της με το φορέα TUV AUSTRIA HELLAS.  

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας προχώρησε στην επανέκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση όλων των 

εγγράφων ποιότητας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που καθορίστηκαν από την μετάπτωση στο νέο 

μηχανογραφικό σύστημα Profits+, καθιστώντας το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας δυναμικό 

και απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας, σε κάθε βαθμίδα οργάνωσης.  

Στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ασφάλεια, η ευελιξία και η 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό υπάγεται και η διαχείριση κάθε αιτήματος - 

παραπόνου πελάτη, με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών για την άρτια εξυπηρέτηση με διαφάνεια, 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

 

- Συνεχίστηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία με φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, προς 

διευκόλυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων των συνεταίρων. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα 

εξόφλησης των λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσα από το ευρύ δίκτυο των καταστημάτων, καθώς και η 

καταβολή ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς και η είσπραξη της επιστροφής του φόρου 

εισοδήματος και του φόρου καυσίμων. 

- Το 2012 διατέθηκαν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας, 58.400 ειδικά σήματα τελών 

κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 

- Συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία η συνεργασία με την Western Union για μεταφορές κεφαλαίων πελατών 

από και προς το εξωτερικό.  

Συνολικά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 14.000 εμβάσματα, μειωμένα κατά 5,5% περίπου σε σχέση με το 

2011, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 5.200 εμβάσματα, μειωμένα κατά 1,2% 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

- Το 2012 οι εισπράξεις των τραπεζοασφαλειών μειώθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

υπερβαίνοντας τα 2,9 εκ. ευρώ, συνεισφέροντας σημαντικά ποσά προμηθειών στην τράπεζα. Πρέπει να 

τονισθεί ότι στο αντίστοιχο διάστημα η Ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα υποχώρησε πάνω από 12%, 

διαφορά που αναδεικνύει την επίδοση της Τράπεζάς μας. Στο 1ο πεντάμηνο του 2013 η παραγωγή 

παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 
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Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών 
 

Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε μείωση κατά 3,82%, ενώ τα προ προβλέψεων, αποσβέσεων και 

φόρων κέρδη ανήλθαν στα 38,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,69 % έναντι του 2011.  Από το ποσό αυτό 

μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο 35 εκατ. ευρώ , των αποσβέσεων παγίων 2,4 

εκατ. Ευρώ, καθώς και την απομείωση των συμμετοχών μας 10,5 εκατ. ευρώ, προκύπτει ζημιά 9,2 εκ. ευρώ.  

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που 

αφορούν στην κερδοφορία, μεγέθυνση και παραγωγικότητα της τράπεζας. 
 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ενεργητικό 1.896.030 2.153.156 2.063.379 1.743.483 1.676.864 

Ίδια Κεφάλαια 197.493 210.297 210.488 176.865 164.420 

Υπόλοιπο Καταθέσεων  1.552.422 1.719.611 1.576.460 1.379.909 1.335.640 

Υπόλοιπο Χορηγήσεων 1.574.440 1.683.794 1.691.196 1.638.818 1.639.733 

Κέρδη προ αποσβ. & προβλ. 56.190 57.852 54.730 51.452 38.751 

Κέρδη προ προβλέψεων 53.739 55.073 51.894 48.672 36.316 

Κέρδη προ φόρων 31.103 27.366 17.121 -33.654 -9.205 

Απόδ. Μέσων Ιδίων Κεφαλ. 
   (Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλ.) 

16,21% 13,42% 8,14% -17,38% -5,39% 

Μέση απόδοση Χορηγήσεων 
   (Τόκοι + Προμ. Χορ. / Χορηγήσεις) 

9,31% 7,88% 7,16% 7,76% 7,40% 

Χορηγήσεις ανά Εργαζόμενο 
  (Χορηγ. / Αριθμ. Εργαζομ.) 

3.645 3.990 3.879 3.939 4.049 

Καταθέσεις ανά Εργαζόμενο 
  (Καταθ. / Αριθμ. Εργαζομ.) 

3.594 4.075 3.616 3.317 3.298 

Κέρδη ανά Εργαζόμενο 
  (Καθαρά Κέρδη / Αριθμ. Εργαζομ.) 

72 65 39 -81 -23 

Καταστήματα - Θυρίδες 59 62 61 60 55 

 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 
 

Η καθαρή λογιστική θέση στις 31.12.2012, ανήλθε στο ποσό των 164.420 χιλ. ευρώ, μειωμένη κατά 7,04% 

σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της χρήσης 2011. 

Με βάση τα στοιχεία Ισολογισμού 2012, το σύνολο της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας και των 

προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθε στο ποσό των 327.643 χιλ. ευρώ αυξημένο κατά 

5,54% έναντι του αντίστοιχου ποσού του Ισολογισμού του 2011. 
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας κατά την 

πενταετία 2008-2012. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2008-2012 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 69.603     70.591 70.684 70.739 69.248 

Πλέον: Αποθεματ. Κεφάλαια 114.900   131.201 133.990 123.112 110.640 

Κέρδη εις νέον 14.513 8.505 5.815 -16.987 -15.468 

Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων 199.016 210.297 210.489 176.865 164.420 

Μείον: Ασώμ.ακίνητ.& Εξ.Πολ.Απόσβ. 1.523    1.267 761 762 1.041 

Καθαρή Λογιστική Θέση 197.493 209.030 209.728 176.103 163.379 

Προβλέψεις 55.434   80.618 92.301 134.342 164.264 

Σύνολο καθ. λογ. θέσης &  πρόβλ. 252.927 289.648 302.029 310.445 327.643 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης 14.168   11.537 698 -33.625 -12.724 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης % 7,7%      5,8% 0,3% -16,03% -7,2% 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ. 26.622   36.721 12.381 8.416 17.198 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ.% 11,8%    14,5% 4,3% 2,8% 5,5% 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 

 

 
 

Με βάση το ενεργητικό, την καθαρή λογιστική θέση και την κερδοφορία, όπως προκύπτει από τον 

Ισολογισμό για τη χρήση 2012, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας, ενώ στην Κρήτη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική 

και κοινωνική της ανάπτυξη.   
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Προσωπικό – Εκπαίδευση 
 

Η ανάπτυξη της τράπεζας και η επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της, οφείλεται μεταξύ άλλων και στο 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Γι’ αυτό η Διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: 

α) Στην απόλυτα αξιοκρατική επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για τη στελέχωση των θέσεων που 

δημιουργούνται, μέσα από σαφείς και καθορισμένες διαδικασίες, όπως περιγράφονται και διασφαλίζονται 

από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

β) Στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας με στόχο την πληρέστερη 

θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους, αλλά και τη διαμόρφωση στελεχών σύμφωνα με τις αρχές και 

αξίες της τράπεζας. 
 

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στις διοικητικές υπηρεσίες και το δίκτυο των καταστημάτων 

ανήλθε το 2012 σε 405 εργαζόμενους, μειωμένος κατά 12 άτομα.  
 

Από αυτά 396 άτομα αποτέλεσαν απασχολούμενο προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, 1 άτομο με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ 8 εργάστηκαν με μερική απασχόληση.  
 

Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2012 απεικονίζεται στο Γράφημα 1 

  

 
 

Γράφημα 1 
 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί κύριο άξονα προσανατολισμού στην Παγκρήτια Τράπεζα, γι’ αυτό 

επενδύει σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης.  
 

Το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες του προσωπικού, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές εξελίξεις της οικονομικής αγοράς και της 

τεχνολογίας.  

Έτσι και τη χρονιά αυτή εκπονήθηκαν ολοκληρωμένα τεχνικά και γενικά προγράμματα εκπαίδευσης για το 

σύνολο του προσωπικού με αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Το 2012 μεγάλο μέρος της κατάρτισης του προσωπικού πραγματοποιήθηκε μέσω συνεχούς Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Στελεχών που συνεχίζεται με νέους κύκλους εκπαίδευσης και το 2013. 
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Την 11η οικονομική της χρήση, 2012, έκλεισε η Πανελλήνια τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας  

χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης και από την 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας, κάτω από τις 

αντιξοότητες της εγχώριας αγοράς και του αυξημένου ανταγωνισμού.  
 

Η χρήση έκλεισε με αποτέλεσμα προ φόρων & προβλέψεων 0,5 εκ. ευρώ έναντι 5,5 εκ. ευρώ της χρήσης 

2011.  Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 16,6 εκ. ευρώ έναντι των 26,5 εκ. ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Πέραν τούτων, η χρήση 2012 επιβαρύνθηκε με 15,6 εκ. ευρώ προβλέψεις για 

πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των Δανείων & Απαιτήσεων από πελάτες, έναντι των 13,8 εκ. ευρώ 

της χρήσης 2011. H τράπεζα σχημάτισε μεγαλύτερες προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της 

για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η χρήση 2012 επιβαρύνθηκε 

επίσης από απομείωση αξίας επενδύσεων, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα 

επαναγοράς - ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της απομείωσης ύψους 19,2 εκ. 

ευρώ για τη χρήση 2011, που αφορούσαν τη συμμετοχή στο PSI+.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης 2012 ανέρχονται σε μείον 18,9 εκ. ευρώ, έναντι αποτελέσματος 

μείον 28,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, επηρεασμένα εμφανώς από: τη μείωση του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, την απομείωση αξίας επενδύσεων λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα 

επαναγοράς - ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά κυρίως λόγω του συνόλου των 

προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν.  

Το οριστικό αποτέλεσμα  της χρήσης 2012 μετά από φόρους ανέρχεται σε μείον 20,1 εκ. ευρώ έναντι μείον 

22,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τη χρήση αυτή η Τράπεζα δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους 

της όπως και την προηγούμενη χρονιά.  

 

Η Συνολική καθαρή θέση της τράπεζας για τη χρήση – Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων, ανέρχεται σε 65,8 εκ. 

ευρώ έναντι των 88,8 εκ. ευρώ για τη χρήση 2011.  
 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας για το 2012 ανήλθε σε 11,5% έναντι 14,3% του 2011. Ο 

δείκτης EBA Equity Tier I για την ίδια χρήση ανήλθε σε 8,1% έναντι 11,2% του 2011. Δεδομένων των 

υφιστάμενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι η Πανελλήνια 

αποτελεί μία βιώσιμη τράπεζα που θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.   
 
 

Οι στόχοι για το 2013 επικεντρώνονται στην ορθολογική προσαρμογή των μεγεθών, σύμφωνα και με τις 

συνθήκες της αγοράς με μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και του συνόλου του Ενεργητικού, στην 

παραγωγή υψηλής επίδοσης αποτελέσματος εκμετάλλευσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εντόκων 

Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, στην προσπάθεια για διενέργεια προβλέψεων για τον αναληφθέντα 

πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου, στον περιορισμό των εξόδων και του κόστους 

λειτουργίας της και στην προσπάθεια για διεύρυνση της βάσης προέλευσης των εσόδων.  
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Κυρίες & κύριοι, 

Τους τελευταίους μήνες ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης, 

καθώς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της.  Οι ενδείξεις 

αυτές, αν συνεχιστούν, εκτιμάται ότι θα έχουν γρήγορα αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία.  
 

Παρά την παρατεταμένη ύφεση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Παγκρήτια Τράπεζα άντεξε, 

παρουσιάζοντας κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων για τη χρήση 2012. 

Η Διοίκηση θεώρησε επιβεβλημένη την περαιτέρω θωράκιση της Τράπεζας έναντι τυχόν επισφαλειών, 

διενεργώντας αυξημένες προβλέψεις, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. 

Στον τομέα της εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ήδη τέθηκε μέσα στο 2013 σε ισχύ η νέα Διοικητική και 

Υπηρεσιακή Οργάνωση της Τράπεζας βάσει της οποίας οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Προέδρου ΔΣ, διαχωρίζονται σαφώς από τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, 

δημιουργείται πενταμελές Συμβούλιο Διευθυντών Διοίκησης για το οποίο οριοθετούνται οι αρμοδιότητες 

και το πλαίσιο ευθύνης, ενώ επίσης ορίζονται ρητά οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Γενικού Διευθυντή, 

των Διευθυντών Διοίκησης και των Διευθυντών των Καταστημάτων.  
 

Στις προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια εντάσσονται η συνέχιση της εφαρμογής μιας συντηρητικής 

πολιτικής σ΄όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νέου 

μηχανογραφικού συστήματος, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τράπεζας και η 

επαναφορά της στην κερδοφορία. 

Στρατηγικός στόχος παραμένει η εξασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, άνω των ορίων που 

προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, η επαρκής χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας και η εξυπηρέτηση 

των συνεταίρων – πελατών μας. 
 

Αγαπητοί συνέταιροι, 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη χρονιά για την 

εμπιστοσύνη σας στο Συνεταιρισμό μας. 
    

Ευχαριστώ ακόμη θερμά, το Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και όλο το προσωπικό για τη συντονισμένη και 

συστηματική εργασία τους σ΄ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί ο συνεταιρισμός 

μας ανταγωνιστικός, υγιής και χρήσιμος στους συνεταίρους του και στον τόπο. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γιάννης Μιχ. Λεμπιδάκης 
 

H παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 18 σελίδες είναι εκείνη που 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2013. 
 

Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2013 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε.  ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  22781 

GRANT THORNTON  A.E. 



ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2012ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011

ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2012 ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2011

ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ Óõí.  Ð.Å.
19ïò ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ ÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012)

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

1.Ôáìåßï êáé äéáèÝóéìá óôçí ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá 

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

4.ÁðáéôÞóåéò êáôÜ ðåëáôþí 
Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò 

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

6.Ìåôï÷Ýò êáé Üëëïé ôßôëïé ìåôáâëçôÞò áðïäüóåùò 

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

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

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

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

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

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

å.ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðü åêôÝëåóç êáé ðñïêáôáâïëÝò 

11.Ïöåéëüìåíï óõíåôáéñéóôéêü êåöÜëáéï

13.ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 

15.ÐñïðëçñùìÝíá Ýîïäá êáé Ýóïäá åéóðñáêôÝá 

ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

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

Óçìåéþóåéò: 
1) Åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò ÔñÜðåæáò äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç 2) Ç ÔñÜðåæá Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò Ýùò êáé ôçí ÷ñÞóç 2006.
3) Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí áêéíÞôùí ôçò åôáéñåßáò Ýãéíå óôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç 2012 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2065/1992 
4) Ôï áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÔñÜðåæáò êáôÜ ôçí 31/12/2012 áíåñ÷üôáí óå 405 Üôïìá.
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Ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýóïäá 
Ôüêïé ôßôëùí óôáèåñÞò áðïäüóåùò
Ëïéðïß ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýóïäá 
Ìåßïí:
Ôüêïé êáé åîïìïéïýìåíá Ýîïäá 
ÐëÝïí:
¸óïäá áðü ôßôëïõò 
¸óïäá áðü ìåôï÷Ýò êáé Üëëïõò ôßôëïõò ìåôáâëçôÞò 
áðïäüóåùò
¸óïäá ðñïìçèåéþí 
Ìåßïí:
¸îïäá ðñïìçèåéþí 
ÐëÝïí:
ÁðïôåëÝóìáôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí ðñÜîåùí 
ÐëÝïí:
ËïéðÜ Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò 
ÌÉÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Ìåßïí:
ÃåíéêÜ Ýîïäá ÄéïéêÞóåùò
ÄáðÜíåò ðñïóùðéêïý 
Ìéóèïß êáé çìåñïìßóèéá
Åðéâáñýíóåéò êïéíùíéêÞò öýóåùò ãéá óõíôÜîåéò 
ËïéðÝò åðéâáñýíóåéò
¢ëëá Ýîïäá ÄéïéêÞóåùò 
ÌÅÑÉÊÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Ìåßïí:
ÁðïóâÝóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí 
ËïéðÜ Ýîïäá åêìåôáëëåýóåùò 
ÄéáöïñÝò ðñïóáñìïãÞò áîßáò áðáéôÞóåùí êáé ðñïâëÝøåùí
ãéá åíäå÷üìåíåò õðï÷ñåþóåéò 
ÄéáöïñÝò ðñïóáñìïãÞò áîßáò êéíçôþí áîéþí ìå 
÷áñáêôÞñá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí áêéíçôïðïéÞóåùí
ÏËÉÊÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
ÐëÝïí:
¸êôáêôá Ýóïäá 
Ìåßïí:
¸êôáêôá Ýîïäá 
ÐëÝïí:
¸êôáêôá áðïôåëÝóìáôá 
ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ×ÑÇÓÅÙÓ (ðñï öüñùí åéóïäÞìáôïò)
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35.000.179,41
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22.911,13
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217.862,99
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38.460.714,80

48.012.256,19
-9.551.541,39
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-324.863,12
-9.204.876,03
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10.599.404,35
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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
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¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ ÁíåîÜñôçôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ
Ðñïò ôïõò ê.ê.  Óõíåôáßñïõò ôçò «ÐÁÃÊÑÇÔÉÁÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇÓ 

ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓÕÍ. Ð.Å.»

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

ÇñÜêëåéï, 07 Éïõíßïõ 2013
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

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

1.
â.

2.
á.
â.
âá.

3.
â.

4.

5.

6.
ã.

9.

10.

11.

12.

13.

Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá
Ðñïèåóìßáò êáé ìå ðñïåéäïðïßçóç

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

Õðï÷ñåþóåéò áðü ðéóôùôéêïýò ôßôëïõò
Ëïéðïß ðéóôùôéêïß ôßôëïé

ËïéðÜ óôïé÷åßá ðáèçôéêïý

ÐñïåéóðñáãìÝíá Ýóïäá êáé ðëçñùìÝíá Ýîïäá 

ÐñïâëÝøåéò ãéá êéíäýíïõò êáé âÜñç
¢ëëåò ðñïâëÝøåéò

Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí

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

ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåñßäùí õðÝñ ôï Üñôéï
ÊáôáâëçìÝíç 
Ïöåéëüìåíç

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

ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ðåñéïõóéáêþí
óôïé÷åßùí 

ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝïí
Æçìßåò ÷ñÞóåùò åéò íÝïí 

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí 

ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

1.322.688.612,46

2.194.526,43

69.247.912,50
187,50

58.713.524,11
327,50

73.068.164,06

21.507.920,98

146.010.226,02

1.324.883.138,89

22.500.000,00

13.690.048,92

5.210.851,00

150.000,00

1.512.444.264,83

69.248.100,00

58.713.851,61

51.560.243,08

365.920,82

-15.468.168,18

164.419.947,33

1.676.864.212,16

1.348.338.631,01

6.617.348,48

70.738.950,00
0,00

60.666.385,25
0,00

73.067.662,06

10.987.694,13

161.329.284,42

1.354.955.979,49

30.000.000,00

13.523.842,19

6.683.953,37

125.000,00

1.566.618.059,47

70.738.950,00

60.666.385,25

62.079.967,93

365.920,82

-16.986.709,20

176.864.514,80

1.743.482.574,27

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

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

81.791,45

25.000,00

78.963,05

-9.204.876,03
-16.986.709,20

388.944,70

62,18

10.520.164,67
-15.282.413,68

185.754,50
-15.468.168,18

0,00

62,18

10.520.164,67

-10.520.226,85

0,00

25.000,00

123.236,11

-33.654.156,33
5.814.647,53

0,00

0,00

11.001.035,71
-16.838.473,09

148.236,11
-16.986.709,20

13.341,58

0,00

11.001.035,71

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

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

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

 
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. 
 

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

 

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

 

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

 

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

1.5. Δεν έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών. 
 

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

       

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

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

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

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

 

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

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

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

 



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

22 

 

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

  

2.4. Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται:            

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

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

          

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

 

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

 
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Προσθήκες / 
Μεταφορές 

2012 

Μειώσεις 
2012 

Αξία κτήσεως 
31.12.2012 

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

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

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

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

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

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές Παγίων Στοιχείων 

 
17.890,64 

 
0,00 

 
0,00 

 
17.890,64 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως 

 
91.039,10 

 
0,00 

 
0,00 

 
91.039,10 

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

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

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



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2011 

Προσθήκες / 
Μεταφορές 

2012 

Μειώσεις 
2012 

Σύνολο 
Αποσβέσεων 
31.12.2012 

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

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

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

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

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

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως  

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

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

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

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ            

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

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

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

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αριθμός Μελών Αριθμός Μερίδων 
Ονομαστική 

Αξία 
Συνολική 

Αξία 

80.341 1.846.616 37,50 € 69.248.100,00 € 

 

Το Καταβλημένο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 69.247.912,50 ευρώ και το Οφειλόμενο σε 187,50 
ευρώ. 



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

24 

 

 

6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
       Αναλύονται ως εξής:  
 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπα 

31.12.2011 
Καθαρή Αύξηση 

Υπόλοιπα 
31.12.2012 

Τακτικό Αποθεματικό  15.105.152,63   15.105.152,63  

Αποθεματικά Καταστατικού 7.552.576,33  7.552.576,33 

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

Έκτακτα Αποθεματικά  36.581.804,84  36.581.804,84 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη -φορολογημένα 
κατ’ ειδικό τρόπο 

 
2.995.698,79 

 
 

2.995.698,79 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη απαλλασσόμενα 
της φορολογίας 

 
4.228.712,32 

 
 

4.228.712,32 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από έκπτωση φόρου 
εισοδήματος  

 
443.010,78 

 
 

443.010,78 

Φορολογημένα αποθεματικά 
Ν. 2238/1994 άρ. 106 

3.006.991,69  3.006.991,69 

Ζημιές από Χρεόγραφα για 
μελλοντικό Συμψηφισμό με 
Κέρδη 

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

Σύνολο 62.079.967,93 -10.519.724,85 51.560.243,08 

 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

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

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

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

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

στ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 
 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
 

Αναλύονται ως εξής: 
 

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα:  
 

 Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων  € 5.657.455,61 

 Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους  € 49.022,41 

 Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα  € 621.705,91 

 Έσοδα Προμηθειών Εισπρακτέα € 343.931,14 

 Έξοδα επομένων Χρήσεων € 106.622,35 

Σύνολο € 6.778.737,42 
     
 

    Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα: 
 

 Έσοδα Επομένων Χρήσεων  € 90.835,87 

 Τηλεφωνικά- Ηλεκτρικό ρεύμα € 144.680,95 

 Εισφορά Δεκεμβρίου Ν. 128/75  και λοιπά Έξοδα 
Δουλευμένα  

€ 

562.181,53 

 Τόκοι καταθέσεων δουλευμένοι € 4.413.152,65 

Σύνολο € 5.210.851,00 
 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 

Αναλύονται ως εξής:  
 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 

 Εγγυητικές επιστολές  € 149.786.174,74 
 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 
 

 Αξίες τρίτων για φύλαξη € 92.778.233,52 

 Δεσμευμένα χρεόγραφα-επιταγές τρίτων ως Ενέχυρα  € 170.259.961,21 

 ΕΕ τρίτων για Εξασφάλιση Απαιτήσεων  € 99.000,00 

 Υποθήκες και Προσημειώσεις για Εξασφάλιση 
Απαιτήσεων  

€ 1.742.339.173,08 

 Εκχώρηση Απαιτήσεων  € 6.332.698,56 

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

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

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

 
11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

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

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

 

 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων € 115.592.529,76 

 Τόκοι κρατικών και τραπεζικών ομολόγων € 1.042.920,21 

 Άλλα έσοδα από τόκους € 1.991.271,71 

Σύνολο € 118.626.721,68 

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

       Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού:       
 

 Μισθοί € 11.465.407,25 

 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου 
προσωπικού 

€ 3.116.140,97 

 Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού € 444.631,36 

        Σύνολο € 15.026.179,58 

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

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

 

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

€ 10.040.598,79 

 Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων μεταβλητής απόδοσης με 
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

 
€ 

479.565,88 

 Ζημιά από  τίτλους  μεταβλητής απόδοσης με χαρακτήρα 
ακινητοποιήσεων 

€      62,18 

Σύνολο € 10.520.226,85 

 
 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Θέση 3: Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    
 

Απαιτήσεις κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων:  

 Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.: € 1.446.012,60 
 

Απαιτήσεις κατά λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων: €  20.153.715,18 
 

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

 
Θέση 4: Απαιτήσεις κατά πελατών  
 

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

 

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

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

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

 

 Αναλύονται σε:  
 

 Ομόλογα Πανελλήνιας Τράπεζας € 8.838.550,00 

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

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

€ 13.230.000,00 

 Λοιπά Ομόλογα € 388.388,00 

Σύνολο € 28.756.938,00 

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

   
      Θέση 6: Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως  

 

         Αναλύονται σε: 
 

 Εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 21.687,48  

 Μη εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 1.916.133,03 

Σύνολο € 1.937.820,51 

       
 

Θέση 13: Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

        Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων € 3.685.027,20 

 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό  € 19.283.527,43 

 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων € 33.432.217,56 

 Απαιτήσεις από χρεώσεις σε κλειστούς λογαριασμούς χορηγήσεων € 3.897.111,10 

 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις  € 1.821.923,66 

 Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές € 744.830,52 

       Σύνολο € 62.864.637,47 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Θέση 1: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
        
        Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 
(Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 38.487,81 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα € 145.971.738,21 

Σύνολο € 146.010.226,02 

 
 

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

 Υποχρεώσεις προς πελάτες € 1.322.688.612,46 

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

 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 2.194.526,43 
 

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

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.020.465 

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

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

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

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.322.689 

 

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

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2.195  

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

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

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

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2.195 
 
 

Θέση 3: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους  
           Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά 
ιδρύματα (Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 3.825.000,00 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 18.675.000,00 

 Σύνολο € 22.500.000,00 
 

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

 

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

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

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

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

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 22.500,00 

       
 

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

 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  € 761.305,10 

 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς  € 682.713,80 

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  € 361.857,29 

 Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων  € 3.600.533,41 

  Επιταγές Καλύμματα προς Είσπραξη  € 3.604.436,90 

 Ταμείο εγγύησης καταθέσεων  € 3.300.451,00 

 Εισπράξεις από Πλειστηριασμούς σε αναμονή  € 605.489,41 

 Λοιπές υποχρεώσεις  € 773.262,01 

Σύνολο € 13.690.048,92 
 
 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

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

 Δεν έχουν δοθεί στοιχεία ενεργητικού για εγγυήσεις. 

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

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

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

14. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 

Η Τράπεζα καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εποπτικό πλαίσιο 
κεφαλαιακής επάρκειας (Ν. 3601/2007, ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007), συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας την 31.12.2012 διαμορφώθηκε στο 10,08%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του 
δείκτη εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση και η ελάχιστη τιμή του είναι τουλάχιστον το 10% του 
σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β της 
ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007.   
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15. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (GOING CONCERN) 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της 
επιχειρηματικής δράσης. Ωστόσο, υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με 
την επιβεβαίωση της εν λόγω αρχής και σχετίζονται κυρίως με τη ρευστή κατάσταση στον τραπεζικό 
κλάδο, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την περιορισμένη πρόσβαση στις χρηματαγορές. Οι 
παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά στη 
ρευστότητα της Τράπεζας, στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου και στους δείκτες 
οικονομικής της απόδοσης συνολικά. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο 
που περιλαμβάνει ενέργειες για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, την επαναφορά της Τράπεζας στην 
κερδοφορία, την αποδέσμευση στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν αυξημένες κεφαλαιακές 
ανάγκες και την βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 

 
 

Ηράκλειο, 22 Μαΐου 2013 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 954397 
 

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΥΡΤΑΚΗΣ     
  Α.Δ.Τ. ΑΙ 944944  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
 
 
 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Α.Δ.Τ.  ΑΕ 461551 

  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964136 

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 
Α.Δ.Τ. Χ 351376 

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

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

Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 07 Ιουνίου 2013. 
 

Ηράκλειο, 07 Ιουνίου 2013 
 

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

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

 

 



ASSETS  December 31st 2012 amounts in Euro  December 31st 2011 amounts in Euro 

 December 31st 2012 amounts in Euro  December 31st 2011 amounts in Euro 

PANCRETAN COOPERATIVE BANK 'LTD' BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31st 2012
19th FINANCIAL YEAR (1 JANUARY 2012 - 31 DECEMBER 2012)

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

11.Owed cooperative capital

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 last revaluation of property took place in the current year 2012, according to the provisions of Law 2065/1992 
4) The total number of employees as at December 31, 2012 was 405 individuals.

91.039,10
6.332.585,19

2.106.142,76
19.493.585,02

1.639.732.855,88
164.263.897,20

19.918.388,00
8.838.550,00

 
6.423.624,29
5.382.389,87

 

21.229.206,92
10.234.188,78

10.726.798,56

9.547.416,77

370.902,93
324.562,44

92.778.233,52
0,00

1.919.030.832,85

53.071.934,83

21.599.727,78

1.475.468.958,68

28.756.938,00

1.937.820,51

8.143.008,09

1.041.234,42

4.962.068,90

10.995.018,14

1.179.381,79

46.340,49
 

17.890,64

515,00

62.864.637,47

6.778.737,42

1.676.864.212,16

149.786.174,74

2.011.809.066,37
2.161.595.241,11

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

0,00

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

PROFIT AND LOSS ACCOUNT as at December 31st 2012 (1 JANUARY 2012 - 31 DECEMBER 2012)

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)

1.

2.

3.
a.

4.

5.

6.

7.

8.
a.

b.

9.
10.

11.+12.

13.+14.

15.

16.

17.
18.

1.042.920,21
117.583.801,47

11.465.407,25
3.116.140,97
444.631,36

118.626.721,68

65.726.044,29

10.607.605,36

1.129.297,85

15.026.179,58
9.139.466,26

2.435.737,06
56.112,87

35.000.179,41

10.520.226,85

52.900.677,39

22.911,13

9.478.307,51

6.601,62

217.862,99
62.626.360,64

24.165.645,84
38.460.714,80

48.012.256,19
-9.551.541,39

804.351,72

132.823,24

-324.863,12
-9.204.876,03

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



LIABILITIES  December 31st 2012 amounts in Euro  December 31st 2011 amounts in Euro

APPROPRIATION ACCOUNT

 December 31st 2012 amounts in Euro  December 31st 2011 amounts in Euro

Heraklion, May 22, 2013

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

No 20 100 122007608

TUV AUSTRIA HELLAS

CERTIFIED QUALITY

MANAGEMENT SYSTEM

Independent Auditor's Report
To the Copartners 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 31st, 
2012, the Statement of Comprehensive Income, the Appropriation 
account for the year then ended and the accompanying Notes to the 
Financial Statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements 
The management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with the 
reporting standards prescribed by the PD 384/1992 and by the 
provisions made by the articles 42a to 43c of Cod.Law 2190/1920, as 
well as the design, implementation and maintenance of such 
internal control as considered necessary for the preparation and fair 
presentation of the financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's responsibility
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 Auditing. 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 
concerning 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 in 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 show 
substantial impairment based on their present value, the bank 
should provide in the financial statements for additional impairment 
equal to approximately €7,3 million. 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” appear increased in the financial statements by this 
amount. 2) The provisions for bad loans as at December 31st 2012 
are equal to €164,26 million, as disclosed in the Financial 
Statements. Based on our audit, we consider that the 
aforementioned provision should be higher by an additional amount 
of approximately €10,5 million. As a result, notwithstanding the 
policies laid down by the Greek Legislation (Cod.Law 2190/1920 and 
PD 384/1992) the Assets' account ''4. Loans and advances to 
customers'', the financial position and the net profit for the year 
appear increased by this amount. 3) Based on our audit and 
according to Greek legislation, the Bank should form a provision for 
staff leaving indemnity due to retirement in accordance with Law 
2112/1920, as amended by Law 4093/2012, equal to approximately 
€2,04 million. No relevant provision has been made to the financial 
statements for the aforementioned amount and as a result the 
financial position of the Bank is lower than that disclosed to the 
financial statements by this amount and the net profit for the year is 
lower by approximately €162 thousand.
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 31st, 2012, 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
We draw your attention to: a) notes 14 and 15 of the Financial 
statements, citing that the Capital Adequacy Ratio of the Bank, is 
below the minimum limit set by the supervisory framework of the 
Bank of Greece when audit exceptions are taken into consideration, 
and that existing uncertainties could affect negatively the going 
concern principle. These notes include the measures and plans the 
management has enforced to address these circumstances. b) note 
4 to the Financial statements, citing information concerning the 
valuation of the Bank's participation in 'Panellinia Bank'. The 
recoverability of the investment value as well as the convertible 
bonds held by the Bank as at December 31st, 2012, is under the 
assumption that Panellinia Bank will successfully complete the 
recapitalization process and will continue to operate as a going 
concern. In our opinion, there is no reservation in relation to these 
matters.
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, June 7th, 2013
The Independent Auditor

Konstantinos Antonakakis
Reg.No SOEL 22781

 

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 deffered income

Provisions for risk and debts 
Other provisions

Total Liabilities 

Cooperative capital (shares 1.846.616 × € 37,5)
Paid - up 
Owed

Share premium account
Paid - up
Owed

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

Other assets revaluation reserve 

Retained earnings

Total Equity

TOTAL LIABILITIES

1.
b.

2.
a.
b.

ba.

3.
b.

4.

5.

6.
c.

9.

10.

11.

12.

13.

1.322.688.612,46

2.194.526,43

69.247.912,50
187,50

58.713.524,11
327,50

73.068.164,06

21.507.920,98

146.010.226,02

1.324.883.138,89

22.500.000,00

13.690.048,92

5.210.851,00

150.000,00

1.512.444.264,83

69.248.100,00

58.713.851,61

51.560.243,08

365.920,82

-15.468.168,18

164.419.947,33

1.676.864.212,16

1.348.338.631,01

6.617.348,48

70.738.950,00
0,00

60.666.385,25
0,00

73.067.662,06

10.987.694,13

161.329.284,42

1.354.955.979,49

30.000.000,00

13.523.842,19

6.683.953,37

125.000,00

1.566.618.059,47

70.738.950,00

60.666.385,25

62.079.967,93

365.920,82

-16.986.709,20

176.864.514,80

1.743.482.574,27

Net profit / ( loss ) for the year
Plus: Prior years' retained earnings brought forward
Plus : Revaluation surplus of Law 2065/1992
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
         1ab. Special tax (law 2238/1994, 106) and tax 
                 provision
         2. Other taxes not incorporated in 
              operating costs
Net loss for the year

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

-9.204.876,03
-16.986.709,20

388.944,70

62,18

10.520.164,67
-15.282.413,68

185.754,50
-15.468.168,18

0,00

62,18

10.520.164,67

-10.520.226,85

0,00

25.000,00

123.236,11

81.791,45

25.000,00

78.963,05

-33.654.156,33
5.814.647,53

0,00

0,00

11.001.035,71
-16.838.473,09

148.236,11
-16.986.709,20

13.341,58

0,00

11.001.035,71

-10.987.694,13

THE CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS

        

IOANNIS M. LEMPIDAKIS
ID Nr ÁÂ 954397

THE A' VICE PRESIDENT OF THE
BOARD OF DIRECTORS

NIKOLAOS  E. MIRTAKIS
ID Nr AI 944944

THE ACTING 
GENERAL MANAGER

SOFRONAS N. KONSTANTINOS 
ID Nr  ÁÅ 461551

THE CHIEF 
FINANCIAL OFFICER

NIKOLAOS D. MASTORAKIS
ID Nr ÁÅ 964136

Reg. Nr. ÏÅÅ 0035538 /Á'

THE MANAGING 
ACCOUNTANT
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Καταστήματα Διεύθυνση Τηλ.  Fax  

Νομός Ηρακλείου  
   

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

ΚΟΣΜΩΝ Κόσμων 12, 71201 Ηράκλειο  2810 334840 2810 342122 

62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 62 Μαρτύρων 54, 71303 Ηράκλειο   2810 264020 2810 319446 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. Παπανδρέου 28, 71306 Ηράκλειο  2810 335060 2810 280484 

ΓΑΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 227, 71414 Γάζι  2810 372150 2810 823824 

ΠΕΖΩΝ Δημοκρατίας 7, Πεζά, 70100 Αρχάνες 2810 744000 2810 336560 

ΑΣΗΜΙΟΥ Ασήμι Μονοφατσίου, 70016 Ασήμι  28930 33000 28930 32332 

ΓΕΡΓΕΡΗΣ * 25 Μαρτύρων 78, 70003 Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου 28940 42200 28940 41615 

ΘΕΡΙΣΟΥ Στρυμώνος & Πελοπονήσου, 71305, Ηράκλειο   2810 373730 2810 252122 

Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ικάρου & Μαυσώλου, 71601 Ν. Αλικαρνασσός 2810 302350 2810 242248 

ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου 98, 70400 Μοίρες 28920 27630 28920 25164 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 141, 70300 Αρκαλοχώρι   28910 25000 28910 24064 

ΑΡΧΑΝΩΝ Κεντρική Πλατεία Αρχανών, 70100 Αρχάνες  2810 753220 2810 752881 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου, 70200 Τυμπάκι  28920 54010 28920 51737 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελ. Βενιζέλου 116, 70014 Λιμ. Χερσονήσου 28970 29170 28970 25310 

ΠΥΡΓΟΥ Πύργος Μονοφατσίου, 70010 Πύργος  28930 29010 28930 23366 

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

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Λ. Καλέργη & Κόρακα, 70006 Καστέλι Πεδιάδος  28910 33010 28910 29350 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Αγία Βαρβάρα, 70003 Αγ. Βαρβάρα  28940 29100 28940 22302 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αγιοι Δέκα, 70012 Αγ. Δέκα  28920 32200 28920 31558 

ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ Λεωφ. Κνωσσού 205, 71409 Ηράκλειο  2810 361720 2810 360920 

ΖΑΡΟΥ * Ζαρός, 70002 Ζαρός 28940 32200 28940 31741 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ * Επισκοπή, 70008 Επισκοπή Ηρακλείου  2810 772300 2810 771711 

ΒΙΑΝΝΟΥ  Κεντρική Οδός Βιάννου, 70004 Ανω Βιάννος  28950 23000 28950 22721 

Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Λ. Καλοκαιρινού 195, 71201 Ηράκλειο  2810 247600 2810 288580 

ΓΟΥΒΩΝ Κόμβος Γουβών, 70014 Λιμ. Χερσονήσου 28970 43340 28970 41666 

ΠΑΤΕΛΩΝ Ολύμπου 97 & Σόλωνος, 71307 Πατέλες Ηρακλείου  2810 361700 2810 238060 

ΘΡΑΨΑΝΟΥ * Θραψανό Καστελλίου (εντός Αγρ. Συν/σμού) 70006 28910 41858 28910 41860 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Παπαναστασίου 129, 71306 Ηράκλειο  2810 361490 2810 323952 

ΚΙΝ. ΣΥΝ. ΕΜΠΑΡΟΥ * Εμπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ. Συν/σμού), 70300 28950 41166 28950 41380 

ΚΙΝ.ΣΥΝ.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ* Λ. Κνωσσού 71306 Ηράκλειο  2810 235662 2810 323371 

Νομός Λασιθίου   
   

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. Βενιζέλου 9 & Μ. Μεταξάκη, 72100 Αγ. Νικόλαος 28410 90420 28410 82549 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λασθένους 39, 72200 Ιεράπετρα 28420 90440 28420 80387 

ΣΗΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 6Β, 72300 Σητεία 28430 29850 28430 26160 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1, 72400 Νεάπολη Κρήτης 28410 90890 28410 34163 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ * Τζερμιάδο, 72052 Τζερμιάδο  28440 89080 28440 22742 

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ * Μακρύς Γιαλός, 72055 Σταυροχώρι Λασιθίου  28430 29590 28430 52390 

ΚΡΙΤΣΑΣ * Κριτσά, 72051 Κριτσά  28410 91140 28410 51272 

ITANOY * Παλαίκαστρο Σητείας  28430 29250 28430 61133 

ΛΕΥΚΗΣ * Κεντρική πλατεία Ζήρου, 72059 Χανδράς 28430 91290 28430 91411 
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Καταστήματα Διεύθυνση Τηλ.  Fax  

Νομός Ρεθύμνου  
   

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. Καζαντζάκη 5, 74100 Ρέθυμνο 28310 21810 28310 56624 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  Πέραμα, 74052 Πέραμα Ρεθύμνης 28340 20700 28340 23372 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εμμ. Πορτάλιου 28, 74100 Ρέθυμνο 28310 21760 28310 54589 

Νομός Χανίων 
   

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

ΚΑΛΥΒΩΝ Καλύβες, 73003 Καλύβες 28250 83190 28250 32339 

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός, 73005 Αλικιανός 28210 36960 28210 78078 

ΓΟΓΟΝΗ Αναγνώστου Γογονή 54, 73135 Χανιά 28210 36770 28210 90876 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  Ελ. Βενιζέλου 102 - Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά  28210 49310 28210 66780 

Νομός Αττικής 
   

ΑΘΗΝΩΝ Ομήρου 8 10564 Αθήνα 210 3257010 210 3313370 

ΣΥΓΓΡΟΥ Λεωφ. Συγγρού 246 & Δαβάκη, 17672 Καλλιθέα   210 9538040 210 9570684 

 ΠΕΙΡΑΙΑ Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς 210 4227920 210 4176857 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & Δημητρακοπούλου, 12134 
Αθήνα  

210 5788150 210 5771720 

Νομός Θεσσαλονίκης 
   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνείου 27-29, 54626 Θεσσαλονίκη 2310 385600 2310 385585 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Εθν. Αντιστάσεως 95, 55134 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 2310 384400 2310 451170 

Νομός Κυκλάδων 
   

ΜΗΛΟΥ Καρόδρομος, 84800 Μήλος  22870 28210 22870 24104 

    * Θυρίδα 

    

Δίκτυο ΑΤΜ 
ΑΤΜ υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας και επιπλέον στα εξής σημεία :  

 

ΑΤΜ Υπεύθυνο κατάστημα Διεύθυνση 

ΑΝΔΡΟΓΕΩ Κόσμων Ανδρόγεω 1 & Αγ. Τίτου, Ηράκλειο 

ΜΑΝΤΡΑ Δ.Η. Κόσμων Μάντρα Δήμου Ηρακλείου 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Κνωσσού Γενικό Νοσοσκομείο Ηρακλείου 'Βενιζέλειο' 

ΔΑΦΝΕΣ Αγ. Βαρβάρας  Αγία Βαρβάρα, 70003 Αγ. Βαρβάρα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύμνου Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

Ξενοδοχείο Royal Blue Ρεθύμνου  Πάνορμο Ρεθύμνου  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητείας Γενικό Νοσοκομείο Σητείας, 72300 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρας Μ. Κόρακα & Ομηρείας 1, 72200 Ιεράπετρα 

ΣΕΙΣΙΟΥ Κεντρικό Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανίων  Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  

 






