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I. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους συνεταίρους του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής 

Μακεδονίας» ΣΥΝ.Π.Ε. με ΑΡ.ΓΕΜΗ 114219752000  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» ΣΥΝ.Π.Ε.  (η τράπεζα), οι οποίες αποτελούνται από 

τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» ΣΥΝ.Π.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

 

1. Στο κονδύλι «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιέχονται μεταξύ άλλων και επίδικες απαιτήσεις 

αξίας € 531,8 χιλ. περίπου της απορροφηθείσας πρώην «Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας», 

για τις οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί ισόποσες ζημίες απομείωσης,  και οι οποίες δεν έχουν 

καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της απορροφώσας «Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Κεντρικής Μακεδονίας» ΣΥΝ.Π.Ε. την 31.12.2018.   

2. Δεν κατέστη δυνατό να συλλέξουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την 

καταλληλότητα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε και των παραδοχών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9.  Ως εκ τούτου, δεν είμαστε 

σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά την επάρκεια και την ακρίβεια των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών, οι οποίες αναγνωρίστηκαν σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων και των 

αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, καθώς επίσης και ως προς την 

καταλληλότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις 6.1.2 

και 14. 

3. Κατά τον έλεγχο καταμέτρησης των ενεχυριασμένων επιταγών πελατείας, οι οποίες είχαν 

«σφραγισθεί» επειδή οι σχετικοί λογαριασμοί δεν διέθεταν το απαραίτητο υπόλοιπο, δεν 

αναβρέθησαν επιταγές συνολικής αξίας € 1.207 χιλ.περίπου. Λόγω της αδυναμίας αυτής, δεν 

είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την επίπτωση που θα μπορούσε να έχει 

η απώλεια των καλυμμάτων αυτών στην εκτίμηση του συνόλου των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών επί των δανειακών απαιτήσεων της Τράπεζας. 



    Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 

6 

 

4. Δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για πιθανούς φόρους από τυχόν μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο των χρήσεων 2012-2017 της απορροφηθείσας Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.  Δεν 

έχουμε συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να είμαστε σε 

θέση να εξάγουμε συμπεράσματα για το ύψος των σχετικών προβλέψεων, οι οποίες θα έπρεπε 

να αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2018.   

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Τράπεζα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα 

και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Χωρίς να διαφοροποιούμε τη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση Ε.2.1.2. των 

οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, ο οποίος 

χαρακτηρίζει το εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της 

παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, στην αύξηση των µη εξυπηρετούμενων δανείων και στην 

αναγνώριση σημαντικών ζημιών αποµείωσης από την Τράπεζα αλλά και από το τραπεζικό σύστημα 

γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτές οι συνθήκες μαζί με άλλα θέματα που  γνωστοποιούνται στην υπό 

συζήτηση Σημείωση, θα μπορούσαν να υποδηλώσουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία θα 

μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της αλλά η τράπεζα θεωρεί ότι με τα μέτρα που έχει λάβει και παρατίθενται στην ως άνω 

παράγραφο, το θέμα έχει αντιμετωπιστεί και ότι η αρχή της δυνατότητας συνέχισης λειτουργίας είναι η 

ενδεδειγμένη.   

 

Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διαφοροποιούμε τη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση Ε.2.1.δ επί των 

οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα της διαφοροποίησης των παρατιθέμενων 

στοιχείων της συγκριτικής χρήσης 2017 λόγω της αναδρομικής ισχύος της συγχώνευσης δια 

απορρόφησης από 01.01.2017. Λόγω των παραπάνω τα παρατιθέμενα ως συγκριτικά στοιχεία 

διαφέρουν από τα δημοσιευμένα στη προηγούμενη χρήση. 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 

εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα 

θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, 

για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 

Εκτός από τα θέματα που περιγράφονται στις παραγράφους της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη” και “Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση δραστηριότητας”, έχουμε 

διαπιστώσει ότι τα θέματα που περιγράφονται κατωτέρω είναι τα σημαντικότερα θέματα του ελέγχου 

που πρέπει να γνωστοποιούνται στην έκθεσή μας. 
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Σημαντικό θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

  

1.Ανακτησιμότητα Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

Η Τράπεζα έχει σχηματίσει σωρευμένη αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ύψους € 6.702 χιλ. περίπου 

(31.12.2017 € 6.178 χιλ. περίπου), εκ των οποίων € 4.974 χιλ. 

περίπου (2017 : € 4.626 χιλ. περίπου) οφείλονται στην 

αναγνώριση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και € 1.047 

χιλ. (2017: € 905 χιλ. περίπου) από φορολογικές ζημίες 

συμψηφιστέες σε επόμενες χρήσεις. 

Η αναγνώριση και επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου 

κρίνεται ως σημαντικότερο θέμα ελέγχου διότι εμπεριέχει 

υψηλό βαθμό κρίσης  και σημαντικές παραδοχές της 

διοίκησης, κυρίως σε σχέση με την ανακτησιμότητα των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων λόγω της 

ύπαρξης μελλοντικών φορολογικών κερδών. 

Γνωστοποιήσεις σχετικά με του αναβαλλόμενους φόρους 

περιλαμβάνονται στη Σημείωση 8.15. 

-Εξετάσαμε τις παραδοχές της διοίκησης της Τράπεζας 

σχετικά με την αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη 

επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φόρων. 

-Ελέγξαμε την επάρκεια και την ακρίβεια της αρχικής 

αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

-Όσον αφορά στην ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων εξετάσαμε το επιχειρηματικό 

σχέδιο και των εκτιμώμενων φορολογικών κερδών για τα 

επόμενα χρόνια. 

-Ελέγξαμε την κερδοφορία του παραπάνω επιχειρηματικού 

σχεδίου και του εύλογου των παραδοχών αυτού με βάση τα 

γνωστά ιστορικά στοιχεία της Τράπεζας. 

-Ελέγξαμε τους υπολογισμούς για την εξαγωγή του ποσού 

της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

-Ελέγξαμε την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

γνωστοποιήσεων της Σημείωσης 8.15. 

 

2. Συγχώνευση δια απορροφήσεως με την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. 

Η «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 

ΣΥΝ.Π.Ε»  («απορροφώσα»), κατόπιν αποφάσεων του 

Διοικητικού της Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων 

της συγχώνευσε δια απορροφήσεως «την Συνεταιριστική 

Τράπεζα Πιερίας» («απορροφούμενη»), κατόπιν και των  

σχετικών αποφάσεων των δικών της διοικητικών οργάνων.  

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η ημερομηνία 

συγχώνευσης  την 01.01.2017. 

Κρίναμε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί σημαντικότερο θέμα 

ελέγχου διότι, η συγχώνευση των λογιστικών στοιχείων των 

δύο Τραπεζών, με ημερομηνία συγχώνευσης την 01.01.2017, 

ενέχει τον κίνδυνο λαθών κατά την ενσωμάτωση των 

κονδυλίων της απορροφούμενης Τράπεζας από την 

απορροφώσα, και κατά την εναρμόνιση των λογιστικών 

εκτιμήσεων και παραδοχών στις οικονομικές καταστάσεις 

της δεύτερης.  

-Επισκοπήσαμε τις λογιστικές εργασίες ενσωμάτωσης των 

λογιστικών στοιχείων της απορροφούμενης Τράπεζας  

αναδρομικά από 01.01.2017 και 31.12.2017. 

-Επισκοπήσαμε τις  λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που 

εφαρμόστηκαν έως την 31.12.2017 στην απορροφόμενη 

Τράπεζα προκειμένου  να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές από 

τις αντίστοιχες που εφαρμόζονται στην απορροφώσα 

- Ελέγξαμε την ομοιόμορφη εφαρμογή των λογιστικών 

πολιτικών και εκτιμήσεων σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές 

που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα η απορροφώσα Τράπεζα. 

-Ελέγξαμε τη νομική διαδικασία που ακολουθήθηκε και τη  

συμμόρφωση της Τράπεζας με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας σχετικά με τις συγχωνεύσεις δια απορροφήσεως. 
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Σημαντικό θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συγχώνευση δια 

απορροφήσεως περιλαμβάνονται στις Σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων 2.1 (δ), 8,16,13 και 15. 

 

-Ελέγξαμε την ορθή ενσωμάτωση των κονδυλίων της 

απορροφούμενης Τράπεζα στις οικονομικές καταστάσεις της 

απορροφώσας, με ημερομηνία απορρόφησης την 01.01.2017. 

-Ελέγξαμε την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

γνωστοποιήσεων 2.1 (δ), 8,16,13 και 15. 

 

 

Άλλο Θέμα  

Οι οικονομικές καταστάσεις της απορροφηθείσας τράπεζας «Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας 

ΣΥΝ.Π.Ε.» για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2017 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική 

εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 18.05.2018 έκθεση 

ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου 

επί αυτών. 

 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 

τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 

ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 

φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι 

να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών 

καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της Τράπεζας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει 

την Τράπεζα ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Όπως αναφέρεται σε ειδική αναφορά μας στην «Έκθεση επί Άλλων Κανονιστικών και Νομικών 

Απαιτήσεων», η οποία ακολουθεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθ. 44 ν.4449/2017 και του 

ΠΔ 2577/2006, το διοικητικό συμβούλιο έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 

χρηματοοικονομικής αναφοράς της Τράπεζας.    

 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 

μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 

και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 



    Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 

10 

 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 

σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις 

και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά 

μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα 

εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης 

χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.  

 

 

 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 

4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον  έλεγχό μας, για την τράπεζα «Συνεταιριστική Τράπεζα 

Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις 

των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της έκθεσης 

ελέγχου. 

 

 

 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, η Τράπεζα δεν είχε επανασυστήσει Επιτροπή 

Ελέγχου (παύση λειτουργίας 5ος2017). Ως εκ τούτου, η Συμπληρωματική Έκθεση η οποία προβλέπεται 

από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 παραδόθηκε στο 

διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας. Η γνώμη μας επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι 

συνεπής με την εν λόγω Συμπληρωματική Έκθεσή που εκδώσαμε. 

 

 

 

3. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες.  

 

 

 

4. Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Τράπεζας με την απόφαση της 

ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των συνεταίρων για το 2006. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει 
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αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 13 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες 

αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. 

 

 

 

5. Λοιπά θέματα 

α. Δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις έγκαιρης δημοσιοποίησης όλων των οικονομικών καταστάσεων 

τις όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του καταστατικού της Τράπεζας. 

 

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθ. 44 ν.4449/2017 και της ΠΔ 2577/2006, δεν 

λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.  Κατά συνέπεια, την ευθύνη εποπτείας της 

διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Τράπεζας την έχει το διοικητικό της 

συμβούλιο.    

 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2019 

 

 

 

Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 26441 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Κεντρ. :  Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Υποκ/μα : Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου, 546-27 Θεσσαλονίκη 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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II. Οικονομικές Καταστάσεις 

Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (1.1.-31.12.2018) 
 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημ. 01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 7.1 4.649.467,86 4.470.063,81

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 7.1 -1.774.319,65 -1.750.039,19

Καθαρό έσοδο από τόκους 2.875.148,21 2.720.024,62

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 7.2 992.475,66 694.806,13

Προμήθειες- έξοδα 7.2 -456.787,57 -324.880,57

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 535.688,09 369.925,56

Έσοδα από μερίσματα 7.3 2.825,76 2.295,40

Λοιπά έσοδα 7.3 397.997,61 276.909,13

400.823,37 279.204,53

Σύνολο εσόδων 3.811.659,67 3.369.154,71

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.4 -1.514.666,09 -1.409.023,31

Γενικά διοικητικά έξοδα 7.4 -1.973.020,32 -1.400.103,38

Αποσβέσεις 7.4 -174.945,26 -166.655,66

Λοιπά έξοδα 7.4 -207.974,33 -135.467,91

 -3.870.606,00 -3.111.250,26

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 7.5 -481.033,00 -916.586,00

Χρησιμοποίηση  προβλέψεων απομείωσης για κάλυψη πιστ. Κινδύνου 7.5 1.655,11 11.998,94

Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε Εύλογη Αξία Χρηματ/κών Περιουσιακών 

Στοιχείων 7.6 -79.603,62 -

Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων - -85.649,37

Λοιπές απομειώσεις - -

-558.981,51 -990.236,43

(Ζημία) / Κέρδος προ φόρου εισοδήματος -617.927,84 -732.331,98

Φόρος Εισοδήματος 192.316,86 238.055,49

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -425.610,98 -494.276,49

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους εισοδ. από Διακοπείσες δραστηριότητες -                          -                             

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη  μετά από φόρο εισοδήματος -425.610,98 -494.276,49

Λοιπά Αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων - 101.913,72                

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών - -                             

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ φόρου - 101.913,72                

Φόρος Εισοδήματος - 29.554,98 -                 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο - 72.358,74                  

Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών - -                             

Φόρος εισοδήματος - -                             

- -                             

Σύνολο Αποτ/των, μετά το φόρο εισ/τος, που καταχ/θηκαν απευθείας στη Καθ. 

Θέση - 72.358,74                  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -425.610,98 -421.917,75
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Β. Ισολογισμός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες

      - Ταμειακά Διαθέσιμα 8.2 2.044.475,88 755.680,22 892.341,83

      - Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος 8.2 10.889.551,29 12.934.027,17 5.567.318,99 6.322.999,21 3.811.913,14 4.704.254,97

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 5.948.470,49 5.331.869,95 823.262,95

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

      - Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ Προβλέψεων 8.3 120.538.808,42 112.256.389,96 108.004.264,88

      - Προβλέψεις  Απομείωσης Δανείων 8.3 -32.967.026,71 87.571.781,71 -31.281.405,57 80.974.984,39 -30.376.818,51 77.627.446,37

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

           - Αξία κτήσης  8.4 2.708.080,94 - -

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.4 -2.171.828,61 536.252,33 - - - -

      - Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία 

          - Αξία κτήσης  8.4 - 2.703.014,94 2.703.014,94

          - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.4 - - -2.171.828,61 531.186,33 -2.275.144,01 427.870,93

8.4 50.000,00 - 50.000,00

8.4 - 50.000,00

8.4 3.553,64 3.553,64 3.553,64

8.4 -1.708,94 1.844,70 -2.090,32 1.463,32 -2.618,64 935,00

8.5 1.073.498,85 1.073.498,85 1.073.498,85

8.5 1.116.022,45 2.189.521,30 955.803,65 2.029.302,50 958.383,02 2.031.881,87

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

      - Αξία κτήσης 8.6 2.561.647,86 2.522.371,04 2.437.871,81

      - Σωρρευμένες Αποσβέσεις 8.6 -1.552.875,91 -1.399.281,98 -1.275.800,04

      - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.6 -60.000,00 948.771,95 -60.000,00 1.063.089,06 -60.000,00 1.102.071,77

Λοιπά άυλα πάγια 8.7 38.443,33 56.061,58 89.912,98

Αναβαλλόμενες Φορολογικές  Απαιτήσεις 8.15 6.702.893,18 6.178.854,60 6.025.852,36

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

      - Εγγυήσεις σε Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων 8.8 2.274.665,41 2.267.073,31 2.241.006,67

      - Υπόλοιπα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 8.8 1.111.781,19 3.386.446,60 934.323,24 3.201.396,55 925.160,80 3.166.167,47

Σύνολο Ενεργητικού 120.308.452,76 105.741.207,49 96.049.656,67

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 8.9 3.359.171,86 1.489.735,25 1.745.061,13

      - Καταθέσεις Όψεως 8.10 35.965.680,12 30.894.663,71 24.738.853,63

      - Καταθέσεις  Ταμιευτηρίου 8.10 11.947.933,09 9.834.931,03 8.650.337,40

      - Καταθέσεις Προθεσμίας 8.10 57.672.170,94 105.585.784,15 52.114.655,87 92.844.250,61 49.911.678,24 83.300.869,27

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 8.12 114.656,68 91.225,61 81.068,52

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 8.11 188.729,73 175.772,40 160.218,65

Λοιπές υποχρεώσεις 8.13 1.554.665,84 1.587.080,16 965.786,24

Προβλέψεις 8.14 463.660,84 401.922,72 357.122,77

Σύνολο Υποχρεώσεων 111.266.669,10 96.589.986,75 86.610.126,58

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.16 9.241.666,92 8.092.172,80 8.047.771,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 8.16 225.857,11 225.857,11 225.857,11

Αποθεματικά 8.16 19.613.941,47 19.595.261,69 19.433.696,35

Αποτελέσματα εις νέο -20.039.681,84 -18.762.070,86 -18.267.794,37

Σύνολο Καθαρής Θέσης 9.041.783,66 9.151.220,74 9.439.530,09

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 120.308.452,76 105.741.207,49 96.049.656,67

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεών μας)

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

      - Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες 

στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων

    - Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, απιτιμώμενα στο Αποσβέσιμο 

        - Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη

        - Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία 

μέσω Αποτελεσμάτων

           - Αξία κτήσης  

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις

Επενδύσεις σε ακίνητα

Περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητα) από πλειστηριασμούς
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Γ. Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος

Περίοδος από 01.01 έως 31.12.2018

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -617.927,84 -630.417,95 α

Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για :

• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων 8.6 143.746,07 136.650,92

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων 8.7 31.199,19 30.004,74

• Μεταβολές εύλογης αξίας "Διαθεσίμων για πώληση περιουσ. Στοιχείων" (απευθείας στη Καθ.Θέση) - -223.157,10

• Μεταβολές εύλογης αξίας Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (απευθείας στη Καθ.Θέση) - 2.579,37

• Προβλέψεις Απομειώσεις δανείων 8.3 487.276,25 972.719,52

• Αναστροφές απομειώσεων δανείων και χρησιμοποίηση στη χρήση 8.3

• Χρήση προβλέψεων για διαγραφή απαιτήσεων & αποζημιώσεις προσωπικού 8.14 -12.344,11 -11.998,94

• Προβλέψεις και αποζημιώσεις προσωπικού 8.14 23.646,33 12.433,34

• Αναστροφές λοιπών προβλέψεων 8.3 -6.243,25 -34.901,90

• (Κέρδη) / ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες 8.4 -2.646,31 -17.679,03

• Απομειώσεις αξίας συμμετοχών (διαθέσιμα για πώληση) 8.4 79.603,62 204.313,37

• Προβλέψεις για λοιπούς  έκτακτους κινδύνους - 60.000,00

126.309,95 500.546,34 β

• Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων - -125.774,57

• Χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω Α/Χ - 118.135,68

• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 8.3 -8.282.418,46 -4.310.351,08

• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού 8.8 -140.929,36 -34.752,25

-8.423.347,82 -4.352.742,22 γ

• Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 8.9 1.869.436,61 346.534,12

• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ) 8.10 12.741.533,54 8.941.521,34

• Λοιπών Υποχρεώσεων 8.13 -8.983,25 654.126,12

14.601.986,90 9.942.181,58 γ

Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχ/νες λειτ/κές δραστ/τες πριν από φόρους 6.304.949,03 6.089.985,70 δ = β+γ+δ

• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος - -547,42

Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 6.304.949,03 6.089.438,28 ε

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες -                          -                           στ

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις και χρεογραφα (Διαθέσιμα για πώληση) 8.4 -5.066,00 -                           

• Εισπραχθέντα μερίσματα - 2.252,96

• Αποδόσεις Πρόσθετου Κεφαλαίου ΤΕΚΕ - 15.426,07

• Αγορά ενσωμάτων παγίων 8.6 -39.276,82 -84.499,23

• Πώληση ενσωμάτων παγίων - -                           

• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 8.7 -3.733,08 -9.322,32

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 8.5 -160.218,80 -

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -208.294,70 -76.142,52 ζ

Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -                          -                           η

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

• Πληρωθέντα μερίσματα -                          

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 8.16 1.166.427,02 133.608,40

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (διαφορές υπέρ το άρτιο) 8.16 1.747,00 -                           

• Αύξηση ( Μείωση ) Ποσών προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου 8.16 -37.199,85                          - 

• Έκδοση / (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων - -19.552,92

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.130.974,17 114.055,48 θ

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα -                          -                           

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7.227.628,50 6.127.351,24 ι

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από Διακοπείσες δραστηριότητες -                          -                           

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 11.654.869,16 5.527.517,92

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 18.882.497,66 11.654.869,16

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με 

συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται με 

συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες :
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Δ. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ   ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018

η ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Τακτικό αποθε- 

ματικό

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής

 Αποθε- ματικό 

Κατά- στατικού 

 Αποθεματικό από 

μείωση ονομαστ. 

Αξίας μερίδων λόγω 

 Ειδικό αποθε- 

ματικό 

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Δικαιώματα 

εγγραφής νέων 

μελών Λοιπά

Έξοδα 

Αύξησης 

Κεφαλαίου

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 31.12.2016 όπως τα δημοσίευσε αυτόνομα η Συν.Τραπ.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. 14.099.940,00 2.856.467,27 198.989,15 -48.000,00 -                      122.404,25 155.674,00 -                208.120,03 57,78 -40.300,74 -12.078.265,56 5.475.086,18

Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών

- Προσθήκη ιδίων κεφαλαίων απορροφώμενης  Συν.Τρ.Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. 5.792.310,77 1.620.452,07 478.737,51 -                   44.467,10 1.446.653,00 -                   771.352,27 -                -         -              -6.189.528,49 3.964.444,23

Λογιστικό άθροισμα Ιδίων Κεφαλαίων Συγχωνευμένων Τραπεζών 19.892.250,77 4.476.919,34 677.726,66 -48.000,00 44.467,10 1.569.057,25 -                      155.674,00 771.352,27 208.120,03 57,78 -40.300,74 -18.267.794,05 9.439.530,41

Πράξεις συγχώνευσης βάση Σύμβασης Συγχώνευσης

-Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 4.251.062,23 -4.251.062,23 -                    -                   -                      -                      -                   -                -                -         -              -                     -                     

-Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδων από 3 ευρώ σε 1 €/μερίδα -16.095.542,00 -                   -                    -                   -                      -                      16.095.542,00 -                   -                -                -         -              -                     -                     

Νέα Προσαρμοσμένα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2016 μετά την αναδρομική ισχύ της συγχώνευσης 8.047.771,00 225.857,11 677.726,66 -48.000,00 44.467,10 1.569.057,25 16.095.542,00 155.674,00 771.352,27 208.120,03 57,78 -40.300,74 -18.267.794,05 9.439.530,41

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Σερρών -                         -                   72.358,74 -550.286,13 -477.927,39

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Πιερίας 56.010,25 56.010,25

- Μερίσματα πληρωθέντα -                         -                   -                   -                     -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου Σ.Τρ.Σερρών 25.080,00 -                   -                    -                   403,00 -              -                     25.483,00

-Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδων λόγω Συμβασης Συγχώνευσης -16.720,00 16.720,00 -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου Σ.Τρ.Πιερίας 108.125,40 -                     108.125,40

-Μείωση ονομαστικής αξίας μερίδων λόγω Συμβασης Συγχώνευσης -72.083,60 72.083,60 -                     

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -              -                     -                     

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                         -                     -                     

- Λοιπές κινήσεις -                     -                     

  Υπόλοιπα 31.12.2017 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -18.762.069,93 9.151.221,67

  Υπόλοιπα 31.12.2017 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -18.762.069,93 9.151.221,67

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών -                         -                   -                   -              -852.000,00 -852.000,00

  Διορθωμένα υπόλοιπα 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -19.614.069,93 8.299.221,67

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσεως 01.01-31.12.2018

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2018 -                         -                   -                   -425.610,98 -425.610,98

- Μερίσματα πληρωθέντα -                         -                   -                   -                     -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου έως 22.2.2018 50.798,70 -                   -                    -                   1.746,88 -              -                     52.545,58

- Μείωση ονομαστικής αξίας λόγω Σύμβασης συγχώνευσης (Από 3 €/σ.μρδα σε 1€/σ.μρδα -16.932,90 16.932,90 -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου ΜΕΤΑ την 22.2.2018 1.115.628,32 1.115.628,32

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -              -                     -                     

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                         -                     -                     

- Λοιπές κινήσεις -                     -                     

  Υπόλοιπα 31.12.2018 9.241.666,92 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 57,78 -40.300,74 -20.039.680,91 9.041.784,59

Κ
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Ε.  Σημειώσεις – Προσάρτημα 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΓνωστοποιήσεις-

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

1 Γενικές Πληροφορίες 
Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»  προέρχεται από μετεξέλιξη 

του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών ο οποίος ιδρύθηκε με την από 29/11/1994 συνέλευση των 

μελών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.1667/86. Με την υπ΄αριθμ. 14-9/5/2004 απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού και μετά τη λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού 

Ιδρύματος με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού, με την υπ΄αριθμ.166-23/12/2003 απόφαση της Επιτροπής 

Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος, λειτουργεί με τη σημερινή 

μορφή.  

Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. 

  Cooperative Bank Of Central Macedonia LTD 

Αριθμός Καταστημάτων 4 

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 114219752000 

ΑΦΜ 096071332 

Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ 

Ιστοσελίδα www.scb.gr 

Διεύθυνση e-mail info@scb.gr  

Διεύθυνση Σέρρες, οδός Βασ.Βασιλείου & Ν.Πλαστήρα τ.κ.62122 

Τηλέφωνο 23210-98030 

FAX 23210-98069 

 

Την 26/03/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), με ΚΑΚ 1357706, στη μερίδα του 

Αστικού Πιστωτικού  Συνεταιρισμού, με την επωνυμία  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝ.ΠΕ. με αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ  (Δ/νση : ΝΙΚ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, TK 62132 ΣΕΡΡΕΣ), το από 25/01/2018 σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των 

Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών:  α) αφενός Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  ΣΥΝ.ΠΕ (απορροφώσα) και β) αφετέρου του Αστικού 

Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ. (απορροφώμενη) και Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 124196548000, ο οποίος εδρεύει στο  Δήμο Κατερίνης  

Πιερίας (Δ/νση: Κασσάνδρου 23, ΤΚ 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.2515/1997, του άρθρου 10, παρ. 5 του Ν.1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του  

Ν.4316/2014 και των άρθρων  69-77 τους Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. 

 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610216, το από 

30/05/2018 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η οποία εδρεύει 

στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), 

από το οποίο προκύπτει ότι:  

- Αναγνώστηκε η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

- Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.  

mailto:info@scb.gr
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- Εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη 

ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό 

Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης. 

 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610484, η με αρ. 17.054 

από 31/07/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΑΙ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των 

άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, των άρθρων 68-79 του ν. 

2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014. 

 

 Την 08/01/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1621974, το 

τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ της 30/04/2018 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την 

επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η 

οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 

62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 1/08.01.2019 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών Καταχώρησής του στο 

Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

Την 14/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1695161, το 

τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 06/03/2019 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την 

επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, ο 

οποίος εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 

62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 3/14.03.2019 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών καταχώρησής του στο 

Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός 

Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.». Η επωνυμία και ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται αντίστοιχα ως COOPERATIVE 

BANK OF CENTRAL MACEDONIA.LTD.  
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, ο Συνεταιρισμός έχει, κυρίως οικονομικούς σκοπούς και 

αποβλέπει, στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του. 

Όλες οι δραστηριότητες, αναπτύσσονται και οι σκοποί πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια, που 

διαγράφονται από νόμους, τους ισχύοντες νομισματικούς κανόνες (αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζα της 

Ελλάδος κλπ) το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τους κανονισμούς του, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε δε, εφόσον έχουν εξασφαλίσει τα απαιτούμενα 

κεφάλαια.   

 

Η Τράπεζα έχει την έδρα της στην πόλη των Σερρών, οδός Β.Βασιλείου & Ν.Πλαστήρα και είναι 

καταχωρημένη στο Βιβλίο Μητρώο Συνεταιρισμών  του Ειρηνοδικείου Σερρών  με την υπ΄αριθμ.1/2004 πράξη 

του Ειρηνοδίκη Σερρών. 

Το προσωπικό της Τράπεζας στο τέλος της χρήσης του 2018 ανέρχεται σε 44 άτομα  (23 άτομα Σερρών + 21 

άτομα Πιερίας). 

Η Τράπεζα έχει  τα παρακάτω καταστήματα: 
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α/α Διεύθυνση κατάστημα 

1 Β.Βασιλείου & Ν.Πλαστήρα, Σέρρες Κεντρικό Κατάστημα 

2 Ηράκλεια Ν.Σερρών Θυρίδα 

3 Κασσάνδρου 23, Κατερίνη Υποκατάστημα 

4 Πλατεία Ιωάννου Μεταξά Λεπτοκαρυά Ν.Πιερίας Υποκατάστημα 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανεξάρτητα. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία διοίκησε την Τράπεζα κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 2018 ως προσωρινή διοίκηση και η θητεία της οποίας παρατάθηκε την 08/01/2019 για 6 μήνες με την 

υπ΄αριθμ. 31/2019 δικαστική απόφαση, έχει ως εξής : 

Πρόεδρος Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου 

Α΄Αντιπρόεδρος Βέρρος Δήμος του Νικολάου 

Β΄Αντιπρόεδρος Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου 

Γραμματέας Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ 

Ταμίας Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου 

Μέλος Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου 

Μέλος Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου 

Μέλος Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου 

Μέλος  Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 

Πέμπτη 30  Μαΐου 2019 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 

είναι δε διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.scb.gr. 

 

2. Λογιστικές Αρχές. 

 

2.1  ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» 

α. Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές  

Σύμφωνα με την παρ.5 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και 

Λάθη», λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που 

http://www.scb.gr/
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εφαρμόζονται από την οικονομική οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Η μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης είναι προσαρμογή της λογιστικής αξίας περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης ή του ποσού της περιοδικής ανάλωσης περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από εκτίμηση της 

παρούσας κατάστασης και των αναμενόμενων μελλοντικών ωφελειών και δεσμεύσεων που σχετίζονται με 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Οι μεταβολές της λογιστικής εκτίμησης προκύπτουν από νέες 

πληροφορίες ή εξελίξεις και, κατά συνέπεια, δεν είναι διορθώσεις λαθών. 

Λάθη προγενέστερων περιόδων είναι παραλείψεις από ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις της 

οικονομικής οντότητας, μιας ή περισσότερων περιόδων, που προκύπτουν από παράλειψη χρήσης ή κακή χρήση 

αξιόπιστων πληροφοριών που:  

α) ήταν διαθέσιμες όταν οι οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους εκείνες είχαν εγκριθεί για έκδοση και  

β) θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι αποκτήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση και την 

παρουσίαση εκείνων των οικονομικών καταστάσεων.  

Λάθη μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα μαθηματικών σφαλμάτων, κακής εφαρμογής λογιστικών πολιτικών, 

παραλείψεις ή κακής ερμηνείας γεγονότων και απάτης. 

Αναδρομική εφαρμογή είναι η εφαρμογή νέας λογιστικής πολιτικής σε συναλλαγές, άλλα γεγονότα και 

περιστάσεις ως αν η νέα λογιστική πολιτική ήταν ανέκαθεν σε χρήση.  

Αναδρομική επαναδιατύπωση είναι η διόρθωση αναγνώρισης, επιμέτρησης, και γνωστοποίησης ποσών των 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων ως αν το λάθος της προγενέστερης περιόδου δεν είχε γίνει.  

Ανέφικτο. Η εφαρμογή μιας απαίτησης είναι ανέφικτη όταν η οικονομική οντότητα δεν μπορεί να την 

εφαρμόσει έχοντας καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Για μία συγκεκριμένη 

περίοδο, η εφαρμογή μεταβολής σε λογιστική πολιτική αναδρομικά ή η αναδρομική επαναδιατύπωση για 

διόρθωση λάθους, είναι ανέφικτες, αν:  

α) οι επιδράσεις της αναδρομικής εφαρμογής ή της αναδρομικής επαναδιατύπωσης δεν είναι προσδιορίσιμες  

β) η αναδρομική εφαρμογή ή αναδρομική επαναδιατύπωση απαιτεί παραδοχές σχετικά με την πρόθεση της 

διοίκησης εκείνη την περίοδο, ή  

γ) η αναδρομική εφαρμογή ή αναδρομική επαναδιατύπωση απαιτεί αξιόλογες εκτιμήσεις ποσών και δεν είναι 

δυνατό να γίνει αντικειμενική διάκριση των πληροφοριών των εκτιμήσεων αυτών που:  

i) να παρέχει ενδείξεις των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία (τις ημερομηνίες) της 

αναγνώρισης, επιμέτρησης ή γνωστοποίησης των ποσών και  

ii) θα ήταν διαθέσιμες όταν οι οικονομικές καταστάσεις εκείνης της προγενέστερης περιόδου είχαν εγκριθεί 

για έκδοση από άλλες πληροφορίες. 

Σύμφωνα με την παρ.14, η οικονομική οντότητα θα αλλάζει μία λογιστική πολιτική μόνον εφόσον η 

μεταβολή:  

α) απαιτείται από  Δ.Π.Χ.Α. ή  
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β) καταλήγει σε οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και περισσότερο σχετική πληροφόρηση για 

τις επιδράσεις των συναλλαγών, άλλα γεγονότα ή περιστάσεις στην οικονομική θέση, χρηματοοικονομική 

επίδοση ή τις ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας. 

Σύμφωνα με την παρ.19, για την Εφαρμογή των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, όπου αναφέρεται ότι με 

την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 23: α) η οικονομική οντότητα θα λογιστικοποιεί μία μεταβολή 

σε λογιστική πολιτική που προκύπτει από την αρχική εφαρμογή Προτύπου ή Διερμηνείας σύμφωνα με τις 

συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις, αν υπάρχουν, του Προτύπου ή της Διερμηνείας. 

Σύμφωνα με την παρ.23 για τους  Περιορισμούς  στην αναδρομική εφαρμογή όταν απαιτείται αναδρομική 

εφαρμογή από την παράγραφο 19 στοιχείο α) ή β), θα εφαρμόζεται μεταβολή σε λογιστική πολιτική 

αναδρομικά εκτός αν είναι ανέφικτο να προσδιοριστούν είτε οι επιδράσεις που αφορούν ειδικά την περίοδο 

είτε η σωρευτική επίδραση της μεταβολής. 

Σύμφωνα με την παρ.24, όταν είναι ανέφικτο να προσδιοριστούν οι επιδράσεις της μεταβολής λογιστικής 

πολιτικής που αφορούν ειδικά την περίοδο στην συγκριτική πληροφόρηση μιας ή περισσότερων 

παρουσιαζόμενων περιόδων, η οικονομική οντότητα θα εφαρμόζει τη νέα λογιστική πολιτική στις λογιστικές 

αξίες εκείνων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την έναρξη της νωρίτερης περιόδου για 

την οποία είναι εφικτή η αναδρομική εφαρμογή, που δύναται να είναι η τρέχουσα περίοδος και θα κάνει την 

αντίστοιχη προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου της καθαρής θέσης για εκείνη 

την περίοδο. 

Σύμφωνα με την παρ.25, όταν, στην αρχή της τρέχουσας περιόδου, είναι ανέφικτο να εκτιμηθεί η σωρευτική 

επίδραση της εφαρμογής νέας λογιστικής πολιτικής σε κάθε προγενέστερη περίοδο, η οικονομική οντότητα θα 

προσαρμόζει τη συγκριτική πληροφόρηση ώστε να εφαρμόσει τη νέα λογιστική πολιτική μελλοντικά από την 

παλαιότερη ημερομηνία που αυτό είναι εφικτό. 

 

β. Οι Λογιστικές Αρχές που  ακολουθούνται στην  κλειόμενη χρήση, διαφέρουν σε ορισμένα κονδύλια από τις 

εφαρμοστέες  Πολιτικές στην προηγούμενη χρήση. Λόγω της εξαίρεσης από την  υποχρέωση αναδρομικής 

εφαρμογής που προβλέπει  το Δ.Π.Χ.Α. 9 και έκανε χρήση η Τράπεζα, δεν τροποποιήθηκαν για λόγους 

συγκρισιμότητας τα συγκεκριμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης. Όμως λόγω της επαναταξινόμησης, 

παρουσιάζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις σε ορισμένα κονδύλια, οι οποίες παρατίθενται στον επόμενο 

πίνακα: 

Η Τράπεζα στην κλειόμενη χρήση σε σχέση με την Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές, παραθέτει τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

 

γ) Αναταξινομήσεις και επαναμετρήσεις κατά τη μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9 

Ο παρακάτω πίνακας γνωστοποιεί τις μεταβολές στις λογιστικές αξίες και τις ταξινομήσεις των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά τη μετάβαση στο 

Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1 Ιανουαρίου 2018: 
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31/12/2018 

  
31/12/2017 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 

 
 

      - Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, 

αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων       

           - Αξία κτήσης   2.708.080,94   -   

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις 

-

2.171.828,61 536.252,33  - - 

      - Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία        

          - Αξία κτήσης   -   2.703.014,94   

          - Σωρρευμένες Απομειώσεις - -  

-

2.171.828,61 531.186,33 

      - Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, απιτιμώμενα στο 

Αποσβέσιμο Κόστος  50.000,00   - 

        - Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη  -   50.000,00 

        - Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη 

Αξία μέσων Αποτελεσμάτων       

           - Αξία κτήσης   3.553,64   3.553,64   

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις -1.708,94 1.844,70   -2.090,32 1.463,32 

  

δ. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων», το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 

και Λάθη» παρατίθεται παρακάτω συγκριτική εμφάνιση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την 

31/12/2017, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν πριν την συγχώνευση και όπως εξελίχθηκαν μετά την συγχώνευση 

των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Σημειώνουμε ότι όπως αναφέρεται αναλυτικά και στη Σημ.Ε.1 το Νομικό 

πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την συγχώνευση δια απορροφήσεως με την Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Πιερίας, η συγχώνευση αυτή είχε ισχύ από 1/1/2017. Όμως λόγω των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις από τις 

Εποπτεύουσες Αρχές, οι δύο Τράπεζες συντάξανε, εγκρίνανε και δημοσιεύσανε αυτοτελής Οικονομικές 

καταστάσεις  κάθε μία για τη χρήση 2017.  Στις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης 2018 η 

προηγούμενη χρήση 2017 (συγκριτική) που παρατίθεται, έχει συνταχθεί κάνοντας χρήση της αναδρομικής, 

από 1/1/2017, συγχώνευσης με αποτέλεσμα να διαφέρει από την δημοσιευθείσα από Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών, κατά τη χρήση 2017. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι διαφορές:  

 2017 Τροποποιημένες  2017 Δημοσιευμένες   Διαφορές 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ               

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία               

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες               

      - Ταμειακά Διαθέσιμα 755.680,22    426.507,45    329.172,77   

      - Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της 

Ελλάδος 5.567.318,99 6.322.999,21  3.492.667,36 3.919.174,81  2.074.651,63 2.403.824,40 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων   5.331.869,95    299.048,10    5.032.821,85 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών               

      - Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

προ Προβλέψεων 112.256.389,96    66.149.365,16    46.107.024,80   
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 2017 Τροποποιημένες  2017 Δημοσιευμένες   Διαφορές 

      - Προβλέψεις  Απομείωσης Δανείων -31.281.405,57 80.974.984,39  

-

18.320.383,61 47.828.981,55  -12.961.021,96 33.146.002,84 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία               

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου               

      - Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα 

περιουσιακά στοιχεία                

          - Αξία κτήσης   2.703.014,94    1.788.943,80    914.071,14   

          - Σωρρευμένες Απομειώσεις -2.171.828,61 531.186,33  -1.387.030,26 401.913,54  -784.798,35 129.272,79 

    - Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, 

απιτιμώμενα στο Αποσβέσιμο Κόστος   50.000,00    -    50.000,00 

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη   -    50.000,00    -50.000,00 

        - Μετοχές Εισηγμένες σε 

Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη 

Αξία μέσω Αποτελεσμάτων               

           - Αξία κτήσης   3.553,64    -    3.553,64   

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις -2.090,32 1.463,32  - -  -2.090,32 1.463,32 

                

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.073.498,85    -    1.073.498,85   

Περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητα) από 

πλειστηριασμούς 955.803,65 2.029.302,50  - -  - 2.029.302,50 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια               

      - Αξία κτήσης 2.522.371,04    1.928.556,89    593.814,15   

      - Σωρρευμένες Αποσβέσεις -1.399.281,98    -977.142,40    -422.139,58   

      - Σωρρευμένες Απομειώσεις -60.000,00 1.063.089,06  -60.000,00 891.414,49  - 171.674,57 

Λοιπά άυλα πάγια   56.061,58    11.952,53    44.109,05 

Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις   6.178.854,60    3.850.713,49    2.328.141,11 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού               

      - Εγγυήσεις σε Ταμείο Εγγύησης 

Καταθέσεων & Επενδύσεων 2.267.073,31    1.344.054,90    923.018,41   

      - Περιουσιακά στοιχεία από 

πλειστηριασμούς (Επενδύσεις σε Ακίνητα)  -    419.105,00    -419.105,00   

      - Υπόλοιπα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 934.323,24 3.201.396,55   69.567,96 1.832.727,86  864.755,28 1.368.668,69 

Σύνολο Ενεργητικού   105.741.207,49    59.085.926,37    46.655.281,12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα   1.489.735,25    802.715,13    687.020,12 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 

(συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεων 

μας)               

      - Καταθέσεις Όψεως 30.894.663,71    20.579.982,63    10.314.681,08   

      - Καταθέσεις  Ταμιευτηρίου 9.834.931,03    3.949.622,79    5.885.308,24   

      - Καταθέσεις Προθεσμίας 52.114.655,87 92.844.250,61  27.692.912,07 52.222.517,49  24.421.743,80 40.621.733,12 
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 2017 Τροποποιημένες  2017 Δημοσιευμένες   Διαφορές 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος και λοιπούς φόρους   91.225,61    62.475,46    28.750,15 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους 

εργαζόμενους   175.772,40    128.127,86    47.644,54 

Λοιπές υποχρεώσεις   1.587.080,16    445.525,92    1.141.554,24 

Προβλέψεις   401.922,72    401.922,72    0,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων   96.589.986,75    54.063.284,58    42.526.702,17 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ               

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν 

στους Μετόχους της Τράπεζας               

Μετοχικό Κεφάλαιο   8.092.172,80    14.125.020,00    -6.032.847,20 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   225.857,11    2.856.467,27    -2.630.610,16 

Αποθεματικά   19.595.261,69    669.706,21    18.925.555,48 

Αποτελέσματα εις νέο   -18.762.070,86    

-

12.628.551,69    -6.133.519,17 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως   9.151.220,74    5.022.641,79    4.128.578,95 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   105.741.207,49    59.085.926,37    46.655.281,12 

               

               

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ               

της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2017               

              

   

01.01 - 

31.12.2017    

01.01 - 

31.12.2017  Διαφορές 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα   4.470.063,81    2.387.617,48    2.082.446,33 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα   -1.750.039,19    -972.460,06    -777.579,13 

Καθαρό έσοδο από τόκους   2.720.024,62    1.415.157,42    1.304.867,20 

             0,00 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες    694.806,13    403.149,92    291.656,21 

Προμήθειες- έξοδα   -324.880,57    -232.234,17    -92.646,40 

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες   369.925,56    170.915,75    199.009,81 

             0,00 

Έσοδα από μερίσματα   2.295,40    2.252,96    42,44 

Λοιπά έσοδα   0,00    170.643,07    -170.643,07 

   276.909,13    172.896,03    104.013,10 

               

Σύνολο εσόδων   3.369.154,71    1.758.969,20    1.610.185,51 

             0,00 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   -1.409.023,31    -755.669,88    -653.353,43 

Γενικά διοικητικά έξοδα   -1.400.103,38    -784.185,20    -615.918,18 

Αποσβέσεις   -166.655,66    -122.217,81    -44.437,85 

Λοιπά έξοδα   -135.467,91    -135.467,91    0,00 

    -3.111.250,26    -1.797.540,80    -1.313.709,46 

             0,00 
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 2017 Τροποποιημένες  2017 Δημοσιευμένες   Διαφορές 

Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου   -916.586,00    -600.000,00    -316.586,00 

Χρησιμοποίηση  προβλέψεων απομείωσης 

για κάλυψη πιστ. Κινδύνου   11.998,94    11.998,94    0,00 

Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση 

χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων   -85.649,37    -204.313,37    118.664,00 

   -990.236,43    -792.314,43    -197.922,00 

(Ζημία) / Κέρδος προ φόρου εισοδήματος   -732.331,98    -830.886,03    98.554,05 

Φόρος Εισοδήματος   238.055,49    280.599,90    -42.544,41 

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες   -494.276,49    -550.286,13    56.009,64 

             0,00 

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους 

εισοδ. Από Διακοπείσες δραστηριότητες        0,00    0,00 

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη  μετά από φόρο 

εισοδήματος   -494.276,49    -550.286,13    56.009,64 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι 

ακόλουθες:  

2.1.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε. (η Τράπεζα) της 31ης Δεκεμβρίου 2018 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, με τις ιδιαιτερότητες που 

παρατέθηκαν στην παρ. 2.5.2  

2.1.2  Συνεχιζόμενη  δραστηριότητα 

Η Τράπεζα, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, βασίστηκε στην αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής, η 

Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση, 

στο προσεχές μέλλον, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής 

έχουν σχέση κυρίως µε το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς, µε τα επίπεδα 

ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος, αλλά και με τις γεωπολιτικές συνθήκες 

στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το εσωτερικό 

οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής 

οικονομίας, οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των 

ιδιωτών, στην αύξηση των µη εξυπηρετούμενων δανείων και στην αναγνώριση σημαντικών ζημιών 

αποµείωσης από την Τράπεζα αλλά και από το τραπεζικό σύστημα γενικότερα στην Ελλάδα. 
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Η παρατεταμένη ύφεση που γνώρισε η ελληνική οικονομία τα τελευταία έτη οδήγησε σε σημαντική 

επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και κατ’ επέκταση στη ραγδαία 

αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, το οικονομικό περιβάλλον επηρεάστηκε αρνητικά από τις αβεβαιότητες 

που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση της 

Ελληνικής Οικονομίας, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική εκροή καταθέσεων, στην επιβολή περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας, η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως τις 

19.7.2015.  Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων έχουν σε σημαντικό βαθμό αρθεί, ενώ οι επιμέρους 

διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

Τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία  το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σχηματισμού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας ύψους € 

24,1 δισ το οποίο εκτιμάται ότι θα  καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για διάστημα περίπου 22 μηνών, από τον 

Αύγουστο του 2018, μειώνοντας σημαντικά τους χρηματοδοτικούς κινδύνους μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Επιπρόσθετα η Κυβέρνηση συνεχίζει τις ενέργειες για τη σταδιακή ανάκτηση της πρόσβασής 

της χώρας  στις χρηματαγορές, προς την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας. 

Σε επίπεδο τράπεζας το σημαντικό γεγονός της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές, της συγχώνευσης στο τέλος 

του 2018 των δύο τραπεζών (Σερρών και Πιερίας)  συνέβαλε στην ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Παράλληλα υπήρξε έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για επέκταση της άδειας λειτουργίας σε Περιφερειακή 

Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που τεκμηριώνει την προοπτική ανάπτυξης της Τράπεζας και την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης τόσο των μεριδιούχων όσο και των πελατών και ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω 

αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου. 

Επίσης η Τράπεζα για να μετριάσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  9 στα Εποπτικά ίδια 

Κεφάλαια, θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις του άρθρου 473α του Κανονισμού 575/2013, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2017/2395, σύμφωνα με το οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9  και για 5 έτη μπορούν να προσθέτουν / επαναφέρουν στον δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας CET 1 το μετά από φόρους ποσό της διαφορά των προβλέψεων που θα προκύψουν μετά την 

μετάβαση στο νέο πρότυποι ΔΠΧΑ 9, σε σχέση με τις προβλέψεις που θα έχουν αναγνωριστεί την 31.12.2017 

με βάση το Δ.Λ.Π. 39 κατά ένα φθίνων ποσοστό κάθε έτος έως μηδενισμού του στο τέλος της 5ετίας. 

Επιπλέον αξίζει να τονίσουμε ότι η αξία των ακινήτων επηρεάστηκε θετικά στην τρέχουσα χρήση και 

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για συνεχή ενίσχυση της αξίας τους, από διάφορους παράγοντες.  

Σύμφωνα με την αναφορά του Διοικητή της ΤτΕ, η ελληνική αγορά ακινήτων, έχοντας υποστεί σημαντικό 

πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης, με απώλειες στις αξίες της που σε ορισμένες κατηγορίες υπερβαίνουν το 

50%, έχει εισέλθει κατά τα τελευταία πέντε περίπου έτη σε μια περίοδο μετάβασης προς τη σταθεροποίηση, η 

οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές τάσεις και ταχύτητες μεταξύ των τοπικών αγορών και των κατηγοριών 

ακινήτων. Η σταδιακή ενίσχυση και διάχυση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των 

μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας, εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν βαθμιαία τις προσδοκίες για την 

αγορά και θα δώσουν θετικό μήνυμα για την εισροή νέων κεφαλαίων στην οικονομία σε μια περίοδο που οι 

επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας αντανακλώντας σε 

μεγάλο βαθμό το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Βασική κινητήρια δύναμη της αγοράς φαίνεται ότι είναι η τρέχουσα δυναμική του τουρισμού, που επηρεάζει 

θετικά τις κατοικίες μέσω της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τα επαγγελματικά ακίνητα μέσω 

της ανάπτυξης τουριστικών και συμπληρωματικών χρήσεων 

Προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ισορροπίας στην αγορά των ακινήτων είναι η 

αποκατάσταση της παροχής ρευστότητας από το πιστωτικό σύστημα και η οικονομική σταθερότητα. 

Οι παραπάνω εξελίξεις στα ακίνητα αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις αποτιμήσεις των ενσώματων 

καλυμμάτων-εγγυήσεων που κατέχει η τράπεζα για χορηγηθέντα δάνεια και να μειώσει τις απαιτήσεις σε 

προβλέψεις με ανάλογες θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και στα  Ίδια Κεφάλαια της στα επόμενα χρόνια. 
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Η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική κεφαλαιακή της επάρκεια, (βλέπε Σημ. 6.4), την αύξηση 

εντός του 2018 του  κεφαλαίου κατά 1.150 χιλ.€ (βλέπε Σημ.8.15), καθώς και την αύξηση των καταθέσεων  

των πελατών κατά 12.741 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 13,7%, εκτιμά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

2.1.3  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω : 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.  

Στην χρήση 2018 η Τράπεζα υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν αναφέρεται 

διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν 

έχουν επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. Η Τράπεζα δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2018.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει 

καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου στην παρούσα χρήση 

παρουσιάζεται στη  σημείωση 14 «Γνωστοποιήσεις πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9». 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 

Συμβάσεις με Πελάτες». 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο 

που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του 

προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα 

ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον 

Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να 

παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της τράπεζας αποτελεί το καθαρό έσοδο από τόκους, το οποίο 

δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15. 

 

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 

4».  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου 

χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το 

συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 

τροποποιημένο πρότυπο θα: 
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• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια  που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 

9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, 

μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι 

οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο 

ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίζει το λογιστικό 

χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο 

νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει 

από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για 

τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής 

αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από 

λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία 

της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι 

μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, 

και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το 

ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις 

της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό 

σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε 

παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις 

αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 

διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 

υποχρεούται να παρακρατεί ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων 

που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις 

φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 

2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.  
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Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 

το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και 

δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 

γνωστοποιήσεις, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική 

αναγνώριση. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Τράπεζα.   

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 

αναγνωρίζει   περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά 

με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η 

Οκτωβρίου 2017. Η τράπεζα θα εξετάσει την έκπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Η Τράπεζα σχεδιάζει να υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 16 αναδρομικά σε κάθε προηγούμενη περίοδο αναφοράς 

που παρουσιάζεται. Η Τράπεζα θα επιλέξει να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν 

αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 

17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, η Τράπεζα δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις 

που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη 

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Η Τράπεζα θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις 

συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και 

των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Η 

Τράπεζα μισθώνει εξοπλισμό γραφείου (εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018, η Τράπεζα διενήργησε λεπτομερή αξιολόγηση της επίδρασης της 

υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 16. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με 

αρνητική αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση 

δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), 

τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των 

φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την 

παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των 

σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), 

των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων 

πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Τράπεζας. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο 

ΔΠΧΑ 4. To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις 

γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης 

προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί 

η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην 

τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων 

εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές, προεξοφλητικών 

επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και εκτιμήσεων 

σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων.Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 

2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 

διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής 

επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 

δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα 

στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 

συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 

περιουσιακού στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί 

έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς 

και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός 

του Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος 

υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 

σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής 

υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον 

επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος 

υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επίσης, με 

την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου). Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. 
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Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 

Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των 

εσόδων και των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, 

«Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις 

των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα 

ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά 

τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 

Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα 

των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση  ή ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 

επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός 

εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους 

απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες.  

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που 

θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ειδικότερα με τα πρότυπα και τις διερμηνείες που είναι 
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σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και εφαρμοστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 

νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, πέρα των όσων έχουν παρατεθεί σε προηγούμενες παραγράφους, 

περιγράφονται κατωτέρω και έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός των 

περιπτώσεων που αναφέρεται σε διαφορετικές λογιστικές αρχές στην κλειόμενη και διαφορετικές στην  

προηγούμενη χρήση.  

 

3.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Η απόφαση για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού λαμβάνεται από τη 

Διοίκηση της Τράπεζας κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου, με βάση την ουσία της σύμβασης και το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Αρχική αναγνώριση 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον 

καθίσταται αντισυμβαλλόμενο μέρος που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των 

συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου. Η Τράπεζα, κατά την αρχική αναγνώριση, αποτιμά τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Τράπεζας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Α.  Αρχές εφαρμοζόμενες στις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 (από την 1 

Ιανουαρίου 2018)  

Ταξινόμηση και επιμέτρηση  

Η Τράπεζα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου 

διαχείρισης αυτών των στοιχείων και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Κατά 

συνέπεια, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες 

επιμέτρησης: 

-Αποσβέσιμο κόστος 

-Εύλογη αξία μέσω λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση 

-Εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται κατά την ημερομηνία 

συναλλαγής, την ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία η Τράπεζα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 

στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια που προέρχονται από την Τράπεζα αναγνωρίζονται τη στιγμή της 

εκταμίευσης.  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος  

Η Τράπεζα κατατάσσει και επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος 

μόνο εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, 

στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και  

(β) βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, δημιουργούνται 

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου .  

Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των 

άμεσων και πρόσθετων εξόδων συναλλαγής και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
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Τα έσοδα από τόκους, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από τη παύση αναγνώρισης και οι μεταβολές 

στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από στοιχεία του ενεργητικού ταξινομημένα στο αποσβέσιμο κόστος, 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα.  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στη εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση.  

Η Τράπεζα ταξινομεί και αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση μόνο εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

(α) Το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού διακρατείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

(β) Βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι χρεωστικά μέσα και 

επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσων και πρόσθετων εξόδων συναλλαγής.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρεωστικά μέσα εύλογης αξίας μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας 

στην καθαρή θέση επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας 

στην καθαρή θέση, εκτός από τα έσοδα από τόκους, τα συναφή κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 

και τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα 

συσσωρευμένα κέρδη και ζημιές που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας 

στην καθαρή θέση μεταφέρονται από τα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, όταν το χρεωστικό μέσο παύει να αναγνωρίζεται.  

 

Συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας 

στην καθαρή θέση  

Η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει να προσδιορίσει αμετάκλητα ένα συμμετοχικό τίτλο ως επιμετρούμενο στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση. Αυτός ο χαρακτηρισμός, εάν 

επιλεγεί, γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση και ανά τίτλο. Τα κέρδη και οι ζημιές από αυτά τα μέσα, 

περιλαμβανομένων των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, καταχωρούνται στα 

λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση και δεν επαναταξινομούνται στη συνέχεια στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Τα μερίσματα που εισπράττονται καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων   
Η Τράπεζα ταξινομεί και επιμετρά όλα τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που δεν 

ταξινομούνται σε αποσβέσιμο κόστος ή στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή 

θέση, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, αυτή η κατηγορία επιμέτρησης 

περιλαμβάνει δάνεια και άλλους χρεωστικούς τίτλους που κατέχονται βάσει των μοντέλων διακράτησης για 

είσπραξη ή διακράτησης για είσπραξη και διάθεση, αλλά αποτυγχάνουν στην αξιολόγηση, συμμετοχικούς 

τίτλους που δεν προσδιορίζονται ως επιμετρούμενοι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων απευθείας 

στην καθαρή θέση και στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. Τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εκτός εάν έχουν 

καταχωρηθεί ως μέσα αντιστάθμισης, οπότε οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για τη λογιστική αντιστάθμισης 

εξακολουθούν να ισχύουν.  

Επιπλέον, ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού που πληροί τους ανωτέρω όρους για να 

ταξινομηθεί σε αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην 

καθαρή θέση, μπορεί να οριστεί από την Τράπεζα ως επιμετρούμενο στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση, εάν με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ή μειώνεται σημαντικά μια 

λογιστική ανακολουθία που θα ανέκυπτε σε διαφορετική περίπτωση.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε  αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και τυχόν 

μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν λόγω μεταβολών στην εύλογη αξία περιλαμβάνονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου και συμβατικών χαρακτηριστικών  

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διαχειρίζεται μια 

ομάδα στοιχείων του ενεργητικού για να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Δηλαδή, αν ο σκοπός της Τράπεζας 

είναι μόνο να εισπράξει συμβατικές ταμειακές ροές από τα στοιχεία του ενεργητικού, να πραγματοποιήσει 

ταμειακές ροές από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού ή να εισπράξει συμβατικές ταμειακές ροές καθώς 

και ταμειακές ροές από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού. Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό μοντέλο 

καθορίζεται μετά την συγκέντρωση των στοιχείων του ενεργητικού σε ομάδες (επιχειρηματικές γραμμές), η 

διαχείριση των οποίων γίνεται με παρόμοιο τρόπο, αντί για τον καθορισμό σε επίπεδο μεμονωμένου 

χρηματοοικονομικού στοιχείου.  

Ο καθορισμός του επιχειρηματικού μοντέλου πραγματοποιείται από τα βασικά μέλη της Διοίκησης σύμφωνα 

με το λειτουργικό του μοντέλο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων του 

ενεργητικού για τη δημιουργία ταμειακών ροών, τους στόχους και τον τρόπο παρακολούθησης και 

απεικόνισης της απόδοσης κάθε χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με το 

ιστορικό πωλήσεων και της στρατηγικής μελλοντικών πωλήσεων, όπου είναι εφαρμόσιμο.  

Κατά συνέπεια, κατά την ανωτέρω αξιολόγηση, η Τράπεζα εξετάζει ορισμένους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου και του 

τρόπου αξιολόγησης και διαχείρισης αυτών των κινδύνων, της σχετικής αποζημίωσης προσωπικού και της 

συχνότητας, του όγκου και των λόγων για τις πωλήσεις του παρελθόντος, καθώς και τις προσδοκίες για τις 

μελλοντικές πωλήσεις.  

 

Τύποι επιχειρηματικών μοντέλων  

Τα επιχειρηματικά μοντέλα της Τράπεζας εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι ενδεικτικές των 

βασικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κερδών.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης για είσπραξη έχει ως στόχο τη διακράτηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών. Οι πωλήσεις σε αυτό το 

μοντέλο παρακολουθούνται και μπορούν να πραγματοποιηθούν για λόγους που δεν είναι συμβατοί με το εν 

λόγω επιχειρηματικό μοντέλο. Ειδικότερα, πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 

σχετίζονται με την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου καθώς και πωλήσεις που γίνονται κοντά στη λήξη του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού θεωρούνται συμβατές με το σκοπό διακράτησης για είσπραξη 

συμβατικών ταμειακών ροών ανεξάρτητα από τη συχνότητα και την αξία τους. Πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται για άλλους λόγους δύναται να θεωρηθούν συμβατές με το επιχειρηματικό μοντέλο, όπως 

πωλήσεις για τις ανάγκες ρευστότητας σε οποιοδήποτε σενάριο ακραίων καταστάσεων ή πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται για τη διαχείριση υψηλού επιπέδου συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι 

πωλήσεις παρακολουθούνται και αξιολογούνται ανάλογα με τη συχνότητα και την αξία τους ώστε να 

καθοριστεί εάν είναι συμβατές με το επιχειρηματικό μοντέλο. Τα χρεωστικά μέσα που ταξινομούνται σε αυτό 

το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνουν ομόλογα, δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και απαιτήσεις από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 

κριτήρια αξιολόγησης του.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης για είσπραξη και διάθεση έχει ως στόχο τόσο την είσπραξη 

συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την πώληση στοιχείων του ενεργητικού. Δραστηριότητες όπως η 

διαχείριση της ρευστότητας, η απόδοση των τόκων και η διάρκεια είναι σύμφωνες με αυτό το επιχειρηματικό 

μοντέλο, ενώ οι πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού 

μοντέλου για την επίτευξη των στόχων του. Οι χρεωστικοί τίτλοι που ταξινομούνται σε αυτό το επιχειρηματικό 

μοντέλο επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση, με 

την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του.  

Τα λοιπά επιχειρηματικά μοντέλα περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των οποίων η 

διαχείριση και επιμέτρηση γίνεται σε εύλογη αξία, καθώς και χαρτοφυλάκια που κατέχονται για εμπορικούς 

σκοπούς. Πρόκειται για μια υπολειμματική κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 

δεν πληρούν τα κριτήρια των επιχειρηματικών μοντέλων, ενώ η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών έχει 

παρεπόμενο χαρακτήρα όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του επιχειρηματικού μοντέλου.  

Η Τράπεζα διενεργεί την επαναξιολόγηση των επιχειρηματικών του μοντέλων τουλάχιστον ετησίως, ή 

νωρίτερα εάν προκύψει η ανάγκη αξιολόγησης λόγω πωλήσεων ή εάν υπάρχουν αλλαγές στην στρατηγική της 

Τράπεζας ή στις κύριες δραστηριότητες της, όπως προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο και τον 

προϋπολογισμό της Τράπεζας καθώς και την στρατηγική της σχετικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα. 
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Κατάταξη από την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Τράπεζα κατέταξε: 

1) τα χορηγηθέντα σε πελάτες δάνεια, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 του Δ.Π.Χ.Α. 9 όπου:  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται 

αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με 

σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και 

β) βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 

2) Τις Συμμετοχές στο κεφάλαιο οντοτήτων μη εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά   με ποσοστό κατοχής μικρότερο του 20%, σύμφωνα με την παρ. 4.1.4 του Δ.Π.Χ.Α. 9 όπου: 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

 

3) Τις Συμμετοχές στο κεφάλαιο οντοτήτων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 

σύμφωνα με την παρ. 4.1.4 του Δ.Π.Χ.Α. 9 όπως και στην περίπτωση 2 παραπάνω. 

 

4) Τα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού- Εγγυήσεις σε Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

κατατάσσονται και αποτιμώνται όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παρ.1.  

 

 

Β.  Αρχές εφαρμοζόμενες στις συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017 (έως 31 

Δεκεμβρίου 2017)  

Κατατάσσεται ως κατεχόμενο για εμπορική εκμετάλλευση. 

Πρόκειται για χρεόγραφα που αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυπρόθεσμες μεταβολές 

των τιμών. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα παράγωγα μέσα που προορίζονται για εμπορική 

εκμετάλλευση, εκτός αν τα παράγωγα μέσα προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης. Οποιοδήποτε άλλο 

χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο δεν αποκτήθηκε για εμπορικούς σκοπούς αλλά κατά την αρχική 

αναγνώριση ορίζεται από την Τράπεζα ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των 

μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Β.1  Δάνεια και απαιτήσεις 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές εκτός εκείνων που κατά την 

αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

ή ως διαθέσιμα προς πώληση. Προκύπτουν όταν η Τράπεζα παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας 

σε έναν πιστούχο. 

Η κατηγορία αυτή αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και 

εξετάζεται περιοδικά για την ύπαρξη ζημίων απομείωσης. 

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αναπόσβεστου κόστους ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου και επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της 

σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο που προεξοφλεί ακριβώς τις αναμενόμενες ροές των 

μελλοντικών εισπράξεων ή πληρωμών ενός χρηματοοικονομικού μέσου μέχρι τη λήξη της ζωής του ή την 

επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου του.  Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται τόσο το αρχικό 

κεφάλαιο των χορηγηθέντων δανείων όσο και οι λογιστικοποιημένοι τόκοι, όσο επίσης και οι δουλευμένοι και 
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μη λογιστικοποιημένοι τόκοι.  Οι τόκοι που ενσωματώνονται λογίζονται με τον περιορισμό του Δ.Λ.Π.18 

«Έσοδα». 

Β.2 Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού µε 

καθορισμένες ή δυνάμενες να καθοριστούν πληρωμές, για τα οποία υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα 

διακρατήσεως μέχρι τη λήξη τους.   Αν η Τράπεζα πωλούσε ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων αυτών, 

τότε ολόκληρη η κατηγορία ακυρώνεται και επαναταξινομείται στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά 

στοιχεία.  Τα στοιχεία που μπορούν να καταχωρηθούν στην κατηγορία αυτή είναι ομόλογα, κρατικά έντοκα 

γραμμάτια και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι. 

Β.3 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.  Το διαθέσιμο προς πώληση είναι 

το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει καθορισμένος χρονικός ορίζοντας διακράτησης και 

μπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας, τις μεταβολές των επιτοκίων ή των τιμών.  

Η τράπεζα κατατάσσει στη κατηγορία αυτή τις συμμετοχές (<10%) στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.  Η 

κατηγορία αυτή αποτιμάται στην εύλογη αξία.  Οι μεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρούνται απευθείας στην 

καθαρή θέση μέχρι την πώληση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, οπότε το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημία 

που έχει αναγνωρισθεί στην καθαρή θέση μεταφέρεται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων.  Ο έλεγχος 

αποµείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία διενεργείται σε κάθε 

ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις στους 

συμμετοχικούς τίτλους, μια σημαντική ή παρατεταμένη πτώση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους 

κτήσεως αποτελεί αντικειμενική ένδειξη αποµείωσης. 

Σε περίπτωση αποµείωσης, η σωρευτική ζημιά που είχε καταχωρηθεί στην καθαρή θέση μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα χρήσης.  Αν μετά την ημερομηνία της αναγνώρισης της ζημίας από απομείωση λάβουν χώρα 

γεγονότα, που οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης, τα ποσά αυτά 

αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης, µόνο στην περίπτωση που αφορούν ομόλογα και λοιπούς 

χρεωστικούς τίτλους. Αντιθέτως δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσμάτων ζημίες αποµείωσης στην 

περίπτωση των μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Β.4 Αρχική αναγνώριση 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον 

καθίσταται αντισυμβαλλόμενο μέρος που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των 

συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Η Τράπεζα κατά την αρχική αναγνώριση, αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται 

µε τα έξοδα συναλλαγών και μειώνεται µε τα έσοδα και τις προμήθειες που σχετίζονται άμεσα µε την 

απόκτηση ή τη δημιουργία τους. 

Β.5 Μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς και οι διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις, αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και 

οι μεταβολές από την αποτίμηση καταχωρούνται απ’ ευθείας σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, από όπου 

και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα 

στοιχεία αυτά απομειωθούν και η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.  Οι Ζημιές απομείωσης ο οποίες 

αναγνωρίζονται  προγενέστερα στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

Τα Κέρδη και  οι ζημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων «αποτιμώμενα στην  
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εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης» περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα την 

περίοδο που προκύπτουν. 

Β.6 Εύλογη Αξία Επενδύσεων 

Ως εύλογη αξία επενδύσεων ορίζεται η τιμή που θα εισπραχθεί κατά την πώληση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού ή η τιμή που θα κατέβαλε προκειμένου να μεταβιβάσει μια υποχρέωση σε μία συνηθισμένη 

συναλλαγή ανάμεσα σε συμμετέχοντες της αγορά, κατά την ημερομηνία της αποτίμησης, στην κύρια αγορά 

του στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συμφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην 

περίπτωση που δεν υφίσταται αγορά. Η Τράπεζα προσδιορίζει την εύλογη αξία  των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων, που διαπραγματεύονται  σε ενεργό αγορά , βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς.   

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ενεργός αγορά, η εύλογη αξία επενδύσεων, προσδιορίζεται με τη χρήση 

τεχνικών αποτίμησης, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

χρήση πρόσφατων εμπορικών συναλλαγών, την αναφορά σε τρέχουσα τιμή συγκρίσιμων στοιχείων για τα 

οποία υφίσταται ενεργός αγορά καθώς και τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών ή άλλες γενικώς 

παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης. 

Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά τίτλοι των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία καθώς και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία συνδέονται με αυτούς 

τους συμμετοχικούς τίτλους αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους και εξετάζονται για απομείωση. 

Β.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, γίνεται επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 

προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει 

υποστεί απομείωση, όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης της αξίας ως αποτέλεσμα ενός 

γεγονότος (ή περισσοτέρων) που συνέβη μετά την αρχική αναγνώριση, και εκείνο το ζημιογόνο γεγονός έχει 

επίδραση που μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές. 

Αντικειμενικές αποδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας περιλαμβάνουν παρατηρήσιμες πληροφορίες που περιέρχονται σε 

γνώση της Τράπεζας σχετικά με τα ακόλουθα ζημιογόνα γεγονότα: 

- Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή οφειλέτη, 

- Αθέτηση των όρων συμβολαίου, όπως παράλειψη ή καθυστέρηση στις πληρωμές τόκου ή κεφαλαίου, 

- Παροχή έκπτωσης από την Τράπεζα  προς τον οφειλέτη, για λόγους οικονομικούς ή νομικούς που αφορούν 

την οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη, την οποία η Τράπεζα δεν εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση,  

- Η αύξηση του ενδεχομένου ότι ο οφειλέτης θα  πτωχεύσει ή θα προβεί σε άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, η 

εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το υπόψη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω οικονομικών 

δυσχερειών ή παρατηρήσιμα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών από ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την αρχική 

αναγνώριση των στοιχείων αυτών, αν και η μείωση δεν μπορεί ακόμα να εξατομικευθεί σε σχέση με τα 

μεμονωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την ομάδα, στα οποία 

περιλαμβάνονται, 

- Δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των οφειλετών της ομάδας (ήτοι αυξημένος αριθμός 

καθυστερημένων πληρωμών ή οφειλετών πιστωτικών καρτών που έχουν φθάσει το πιστωτικό τους όριο και 

καταβάλλουν κάθε μήνα το ελάχιστο ποσό) ή εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με 

τις αθετήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας (ήτοι αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη 

γεωγραφική περιοχή των οφειλετών, μείωση στις τιμές ακινήτων για ενυπόθηκα δάνεια στη σχετική περιοχή, 

μείωση των τιμών πετρελαίου για δανειακά περιουσιακά στοιχεία σε παραγωγούς ή δυσμενείς μεταβολές των 

βιομηχανικών συνθηκών που επηρεάζουν τους οφειλέτες της ομάδας). 

Η εκτίμηση της ύπαρξης απομείωσης διενεργείται ξεχωριστά, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

που η Τράπεζα θεωρεί σημαντικά, ενώ για εκείνα που η Τράπεζα δεν θεωρεί από μόνα τους σημαντικά, η 

εκτίμηση γίνεται είτε ξεχωριστά είτε σε επίπεδο ομάδας. 
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν αξιολογηθεί ξεχωριστά και δεν υπήρξαν ενδείξεις 

απομείωσης, σημαντικές ή όχι, κατατάσσονται σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου 

και αξιολογούνται για απομείωση σε συλλογική βάση. 

Στοιχεία ενεργητικού που αξιολογούνται για απομείωση ξεχωριστά και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να 

αναγνωρίζεται ζημίας απομείωσης, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομαδική αξιολόγηση για απομείωση. 

Αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης, για «Δάνεια και Απαιτήσεις» καθώς και για «Επενδύσεις 

διακρατούμενες ως τη λήξη», η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής τους αξίας 

και του ανακτήσιμου ποσού.  Ως ανακτήσιμο ποσό ορίζεται η υψηλότερη αξία ανάμεσα στην εύλογη αξία 

μείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης.  Η πρόβλεψη αυτή για απομείωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσεως. 

Αν σε μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση σχετίζεται με αντικειμενικά 

γεγονότα που συνέβησαν μετά το σχηματισμό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα βελτίωση πιστοληπτικής 

ικανότητας του χρεώστη, τότε η πρόβλεψη αντιλογίζεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Β.8 Μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Μετά την αρχική καταχώρηση, η Τράπεζα αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που είναι περιουσιακά στοιχεία, στην εύλογη αξία τους χωρίς καμία 

έκπτωση του κόστους συναλλαγής που είναι δυνατό να προκύψει κατά τη πώληση ή άλλη διάθεση, με εξαίρεση 

τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά στοιχεία : 

Α) δάνεια και απαιτήσεις, που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του αποτελεσματικού 

επιτοκίου, 

Β) διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 

αποτελεσματικού επιτοκίου και 

Γ) επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα και παράγωγα που συνδέονται και πρέπει να διακανονίζονται 

με την παράδοση τέτοιων συμμετοχικών τίτλων, που αποτιμώνται στο κόστος. 

Β.9 Διαγραφή 

Ως διαγραφή ορίζεται η οριστική λογιστική διαγραφή μίας οφειλής ως αποτέλεσμα αποφάσεως ή συμφωνίας 

(δικαστική απόφαση, συμβατική συμφωνία, κ.λπ.) νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα η οποία δεν είναι 

περαιτέρω διεκδικήσιμη και συνεπώς θεωρείται οριστικά μη αναβιώσιμη, συνεπάγεται δε την οριστική και 

αμετάκλητη παραίτηση της Τραπέζης από τη διεκδίκηση της διαγραφείσας απαιτήσεως εκτός αν (σε 

περίπτωση ρυθμίσεως) διαπιστωθεί μη τήρηση όρων που τέθηκαν κατά την ανωτέρω απόφαση ή συμφωνία. 

 

3.2  Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

Α.  Αρχές εφαρμοζόμενες στις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 (από 

την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Τράπεζα κατηγοριοποιεί τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: 

-τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

-και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν δύο υποκατηγορίες: τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατέχονται για εμπορικούς 

σκοπούς και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται ότι επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς είναι αυτές οι υποχρεώσεις τις 

οποίες η Τράπεζα πρωτίστως αναλαμβάνει με σκοπό την επαναγορά στο εγγύς μέλλον για βραχυπρόθεσμο 

κέρδος.  
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Η Τράπεζα μπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, αμετάκλητα να προσδιορίσει χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις ως επιμετρήσιμες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν ένα από τα παρακάτω 

κριτήρια ισχύει:  

- ο προσδιορισμός απαλείφει ή μειώνει αισθητά μια λογιστική αναντιστοιχία που διαφορετικά θα απέρρεε από 

την επιμέτρηση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί 

αυτών σε διαφορετικές βάσεις, ή  

- γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και η απόδοσή τους εκτιμάται βάσει της εύλογης αξίας,  

- η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα ως επιμέρους 

στοιχεία ενός υβριδικού συμβολαίου, τα οποία τροποποιούν σημαντικά τις ταμειακές ροές που σε διαφορετική 

περίπτωση θα απαιτούνταν από το συμβόλαιο.  

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε Εύλογη Αξία στα Α.Χ. αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις μεταβολές 

στην εύλογη αξία που οφείλονται σε μεταβολές πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας, οι οποίες αναγνωρίζονται 

στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση και δεν επαναταξινομούνται μεταγενέστερα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των υποχρεώσεων. Ωστόσο, αν αυτός ο χειρισμός 

δημιουργεί ή διευρύνει μια λογιστική ανακολουθία στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όλα τα κέρδη ή οι ζημιές 

αυτής της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από τις μεταβολές στον 

πιστωτικό κίνδυνο, θα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Β.  Αρχές εφαρμοζόμενες στις συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 

2017 (έως 31 Δεκεμβρίου 2017)  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας περιλαμβάνουν κυρίως καταθέσεις πελατών και 

τοποθετήσεις διατραπεζικής αγοράς.  Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσης τους, που είναι η εύλογη αξία των εισφερόμενων μετρητών ή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Κατόπιν αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  Τα έξοδα 

τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται 

όταν η δέσμευση της Τράπεζας για καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων εξαλείφεται. 

Η Τράπεζα για σκοπούς αποτίμησης διακρίνει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

α) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που  αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  Στη 

κατηγορία αυτή η Τράπεζα δεν έχει υποχρεώσεις. 

β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι υποχρεώσεις αυτές 

εκτοκίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποχρεώσεις προς 

πιστωτικά ιδρύματα και πελάτες και οι λοιπές δανειακές υποχρεώσεις. 

γ) Υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβόλαια χρηματοοικονομικών. Ως χρηματοοικονομική εγγύηση 

ορίζεται ένα συμβόλαιο το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες πληρωμές του εκδότη για την αποζημίωση του 

κατόχου του συμβολαίου λόγω της ζημίας που υπέστη από την αθέτηση των υποχρεώσεων συγκεκριμένου 

οφειλέτη. 

Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια 

αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία ανάμεσα: 

-στην πρόβλεψη που θα πρέπει να αναγνωριστεί (βάσει του ΔΛΠ 37) όταν θα θεωρηθεί πιθανή η εκροή πόρων 

και η εκροή αυτή θα είναι δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία, 

-στο ποσό που αναγνωρίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση μειωμένο με το ποσό της συσσωρευμένης 

απόσβεσής του. 
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Β.1 Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

εμφανίζεται στον ισολογισμό, όταν η Τράπεζα έχει το νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον 

ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.  Τέτοια περίπτωση στη Τράπεζα 

είναι οι ληφθείσες καταθέσεις ως εγγύηση για αγορά μεριδίων σε άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες. 

Β.2 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Λογιστική Αντιστάθμισης Κινδύνων. 

(Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Κ. Μακεδονίας δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά μέσα). 

Β.3 Συμφωνίες Πώλησης, Επαναγοράς και Δανεισμού Χρεογράφων 

(Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Κ. Μακεδονίας δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά μέσα). 

 

3.3 Μετατροπή σε Ξένο Νόμισμα 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ενεργητικό και Παθητικό των Οικονομικών Καταστάσεων 

παρουσιάζονται σε Ευρώ (λειτουργικό νόμισμα της Τράπεζας) σύμφωνα με τις τιμές συναλλάγματος που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα Κέρδη και οι ζημιές  που προκύπτουν από 

συναλλαγματικές διαφορές, από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών, καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων περιόδου. 

Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας σε αποθεματικό της καθαρής θέσης, ανάλογα µε 

την κατηγορία αποτίμησης του µη νομισματικού στοιχείου εύλογής αξίας. 

Η Τράπεζα δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, παρά μόνο δέχεται καταθέσεις και ταυτόχρονα 

τοποθετεί το ληφθέν συνάλλαγμα σε άλλες τράπεζες. 

 

3.4 Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία (ΔΛΠ16) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο κινητός εξοπλισμός τα οποία 

ιδιοχρησιμοποιούνται από τη Τράπεζα, είτε για τις λειτουργικές εργασίες είτε για διοικητικούς σκοπούς. 

Ο ακίνητος και ο κινητός εξοπλισμός της Τράπεζας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, 

προσαυξημένο με  τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή της απόκτησής τους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν συσσωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας τους. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται περιοδικά για απομείωση και οποιαδήποτε ζημία 

αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των ενσωμάτων 

παγίων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 

μόνον αν αναμένεται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από την χρήση του παγίου και το κόστος 

τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται σε βάρος των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται στο κόστος κτήσεως μείον την 

υπολειμματική τους αξία, και υπολογίζονται σύμφωνα µε τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια 

της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

Η ωφέλιμη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις ιδιόκτητες   :15 έως 50 έτη  (ανάλογα με το απομένοντα χρόνια εκμετάλλευσης) 
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    -//-                   -//-         μισθωμένες  : έως 19 έτη, ανάλογα με τη σύμβαση  

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: (5 - 20  έτη) 

Εξοπλισμός ασφαλείας (χρηματοκιβώτια) : 40 έτη 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικά Προγράμματα : 10 έτη 

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Εξετάζονται όμως για τυχόν απομείωση της αξίας τους. Οι τυχόν 

υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. 

Κέρδη  και ζημίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

3.5 Ασώματες Ακινητοποιήσεις (ΔΛΠ 38) 

Στην κατηγορία των  άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κυρίως άδειες λογισμικών 

προγραμμάτων, άδειες χρήσης σημάτων και άδειες συμμετοχής σε τραπεζικά δίκτυα. Τα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες 

απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο βάσει της διάρκεια της αναμενόμενης 

διάρκειας ζωής των  προγραμμάτων, την οποία η Τράπεζα έχει ορίσει στα 10έτη. 

Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως, την οποία αφορούν.   

Έξοδα που σχετίζονται με τη ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων και αναμένεται ότι θα επιφέρουν οφέλη 

μεγαλύτερα του κόστους, ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως, με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να 

μετρηθούν με αξιοπιστία. 

 

3.6 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς  

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µέσω πλειστηριασμών, αλλά δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμα προς πώληση ή δεν αναμένεται να πωληθούν εντός ενός έτους.   Τα κατεχόμενα προς πώληση 

στοιχεία, τόσο κατά την αρχική τους αναγνώριση, όσο και σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας, αφαιρουμένων 

τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση.  Για τα στοιχεία ενεργητικού που εντάσσονται στην 

κατηγορία αυτή δεν διενεργούνται αποσβέσεις.  Κέρδη και ζημίες από τη διαθέσεις στοιχείων αυτής της 

κατηγορίας αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

3.7 Ταμείο και Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα της 

Ελλάδος τραπεζικές επιταγές που είναι απαιτητή η είσπραξή τους και βρίσκονται στο στάδιο διακανονισμού 

(ΔΗΣΣΕ κλπ).  Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τρεχούμενο λογαριασμό, 

με σκοπό τη διευκόλυνση των διατραπεζικών συναλλαγών με αυτή και τις άλλες Τράπεζες, μέσω του 

συστήματος Target (Trans European–Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System). Η 

Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί επίσης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα 

να διατηρούν καταθέσεις σε αυτή, που αντιστοιχούν στο 1% των συνολικών καταθέσεων των πελατών τους. 

Επίσης η τράπεζα τηρεί και καταθέσεις σε άλλα εμπορικά τραπεζικά ιδρύματα με δυνατότητα ανάληψης άμεση 

ή σε μορφή προθεσμιακών καταθέσεων.  Τα ποσά αυτά τα παρουσιάζει σε ιδιαίτερο κονδύλιο με τίτλο 

«Απαιτήσεις από τραπεζικά ιδρύματα» 

 

3.8 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο.  Ο τρέχων φόρος της 

χρήσεως περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

κλειόµενης χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία συντάξεως των 
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οικονομικών καταστάσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον 

και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται 

φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα μελλοντικών χρήσεων.  Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών 

μεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους 

αξίας. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν 

πιθανολογούνται μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι 

αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν διακανονίζονται στην ίδια φορολογική αρχή.  Ο φόρος 

εισοδήματος, τρέχων και αναβαλλόμενος, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός εάν αφορά 

σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση οπότε και ο φόρος που αναλογεί σε αυτά 

καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Για την αντιμετώπιση των θεμάτων της φορολογίας κρίσιμα είναι τα άρθρα 27 και 27α του Ν.4172/13/. 

 

3.9 Παροχές στο Προσωπικό 

Η Τράπεζα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις ως προς τους εργαζομένους: 

i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Στη Τράπεζα λειτουργούν προγράμματα καθορισμένων εισφορών συνταξιοδότησης με βάση τα οποία 

καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (ανεξάρτητους φορείς).  Η Τράπεζα δεν έχει περαιτέρω 

υποχρεώσεις ως προς την καταβολή συντάξεων, εκτός από τις εισφορές που καταβάλλει. 

ii) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, όταν υπάλληλοι παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι την 

συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα έτη 

προϋπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά το χρόνο συνταξιοδότησης.  

Η Τράπεζα σχηματίζει πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζημίωσης, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το κόστος για αποζημιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύμφωνα με αναλογιστικές 

αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται ετησίως.  Η υποχρέωση αποζημίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών, με τη χρήση επιτοκίων κρατικών 

ομολόγων λήξεως που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης αποχώρησης για την Τράπεζα αναγνωρίζονται απ’ ευθείας 

στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

iii) Παροχές τερματισμού απασχόλησης 

Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Τράπεζα καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 

τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο 

δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια 

(εθελουσία) αποχώρηση. Μέχρι την 31.12.2018 δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα παροχής κινήτρων για 

αποχώρηση εργαζομένων. 

 

3.10 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει παρούσα νομική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προκληθεί 

από γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δημιουργήσει µία εκροή, το 

ύψος της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι ίσο µε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της δαπάνης που 

απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση κατά την ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών 

καταστάσεων.  Στην περίπτωση που  η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό 

της πρόβλεψης ισούται µε την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

της υποχρέωσης. 

Οι σχηματισθείσες ήδη προβλέψεις συμψηφίζονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για το διακανονισμό των 

συγκεκριμένων υποχρεώσεων.  Το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία 

συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων.  Στην περίπτωση που πάψει να θεωρείται πιθανή η εκροή πόρων, 

η πρόβλεψη αναστρέφεται.  Προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται.  

Μελλοντικά γεγονότα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της 

υποχρεώσεως για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, λαμβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς 

αντικειμενικές ενδείξεις ότι θα επισυμβούν. 

 

4. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 

4.1 Έσοδα και έξοδα από τόκους 

Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για όλα τα τοκοφόρα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων. 

Η αναγνώρισή τους γίνεται µε βάση την αρχή των δεδουλευμένων και ο προσδιορισμός τους µε τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν αποµειωθεί εκτοκίζονται στο νέο, 

αποµειωµένο πλέον, υπόλοιπό τους µε το πραγματικό τους επιτόκιο. 

4.2 Έσοδα και έξοδα από προμήθειες 

Τα έσοδα και τα έξοδα από προμήθειες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν 

οι σχετικές υπηρεσίες. 

Έσοδα συναλλαγής κατά τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που δεν αποτιμάται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής  του 

χρηματοοικονομικού μέσου, με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 

4.3 Έσοδα από μερίσματα 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

4.4 Διανομή Μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους συνεταίρους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 

ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των συνεταίρων. 

5. Σημαντικές Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

α) Οι λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχει ακολουθήσει η Τράπεζα για τη σύνταξη των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2013 έως και 2018, αφού ληφθεί 

υπόψη η επανεκτίμηση της ωφέλιμής ζωής των ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδυτικών ακινήτων, του 

εξοπλισμού και των προγραμμάτων λογισμικού της Τράπεζας.  

β) Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες σημειώσεις επί των οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

σε  Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις, όπως τα οικονομικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται σε ευρώ και έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα του ευρώ. Για τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτείται η υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, 

οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, την αναγνώριση 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την 

καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση χρήσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των εκτιμήσεων αυτών, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται 

στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες στην υπάρχουσα εμπειρία, 
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ιστορικά δεδομένα και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται 

εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα - και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 

γ) Η πιθανότητα, οι εκτιμήσεις αυτές να είναι ίδιες με τα πραγματικά αποτελέσματα, είναι πολύ μικρή. Οι 

περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού σε 

επόμενες χρήσεις σχετίζονται με εκτιμήσεις σχετικά με την πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους, την εύλογη 

αξία χρηματοοικονομικών μέσων και τον φόρο εισοδήματος. 

δ) Τα παρουσιαζόμενα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 31.12.2017 είναι τα ενοποιημένα των δύο 

συγχωνευμένων Τραπεζών και διαφέρουν από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της κάθε Τράπεζας σε αυτήν την 

περίοδο αναφοράς.  

 

6. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  έχει τη συνολική ευθύνη για τη θέσπιση ενός αυστηρού και 

ολοκληρωμένου πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων, το οποίο βρίσκεται   σε πλήρη εναρμόνιση με τους 

εποπτικούς κανόνες και τις διεθνής  εξελίξεις. Οι χρηματοοικονομικοί αυτοί κίνδυνοι είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος συναλλάγματος και επιτοκίων (κίνδυνος αγοράς), και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Η Διοίκηση με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των κινδύνων αυτών, έχει σαν στόχο να ελαχιστοποιεί τις 

πιθανές αρνητικές επιδράσεις οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική επίδοση και 

κατάσταση και τις ταμειακές ροές της Τράπεζας. 

6.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία ενός δανειολήπτη ή αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει 

τις δανειακές του υποχρεώσεις προς την Τράπεζα, στο χρόνο που αυτές προκύπτουν. Η παροχή πλήρους και 

έγκαιρης υποστηρίξεως των Επιχειρησιακών Μονάδων κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και η διαρκής 

και συστηματική παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα µε την πολιτική και τις 

διαδικασίες της Τράπεζας και η εναρμόνιση µε το κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 

αποτελούν τους βασικούς στόχους της διαχειρίσεως του Πιστωτικού Κινδύνου της Τραπέζης και της 

ελαχιστοποιήσεως των ενεχόμενων ζημιών. 

Η Τράπεζα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή στον κίνδυνο της αδυναμίας εκπλήρωσης από το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος των οφειλόμενων ποσών στο χρόνο που αυτά προκύπτουν.  Οι προβλέψεις 

απομείωσης αναγνωρίζονται για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, 

εν τούτοις σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες διαφορετικές 

από αυτές που εκτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Η πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από τη Διοίκηση της Τράπεζας στοχεύει στη διάρθρωση του 

επιπέδου του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει, με την επιβολή αποδεκτών ορίων χρηματοδότησης, τη 

διασπορά του εύρους των πιστούχων την λήψη εξασφαλίσεων καθώς και τη θέσπιση άλλων ποιοτικών 

κριτηρίων των πιστούχων.  Όλες οι χορηγηθείσες πιστώσεις επανεξετάζονται σε τακτική βάση για τη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων όπου εκτιμάται απαραίτητο. 

 

6.1.1  Μέγιστη Έκθεση Πιστωτικού Κινδύνου προ εξασφαλίσεων 

Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31.12.2018, έχει ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων Ισολογισμού:   

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών μετά από προβλέψεις 87.572 80.975 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου εκτός Ισολογισμού:   

Εγγυητικές επιστολές  μέτριου κινδύνου 996 979 

Εγγυητικές επιστολές μέσου κινδύνου 4.872 5.846 
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Εγγυητικές επιστολές υψηλού κινδύνου 3.819 3.188 

Σύνολο Έκθεσης πιστωτικού κινδύνου εκτός Ισολογισμού 9.687 10.013 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

6.1.2  Δάνεια και απαιτήσεις 

Παρατίθεται ανάλυση της έκθεσης της Τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται από δάνεια και 

απαιτήσεις από πελάτες:  

Ποιότητα χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 

Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018: 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα 

με τον τρόπο επιμέτρησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.  

Σε εφαρμογή πριν από την 1 Ιανουάριου 2018:  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες κατηγοριοποιούνται σε «δάνεια χωρίς καθυστέρηση και μη 

απομειωμένα», «δάνεια σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα» και «απομειωμένα δάνεια». 

Η Τράπεζα ως βασικό, αντικειμενικό και εύκολα αποκτήσιμο κριτήριο, υιοθέτησε τις ημέρες καθυστέρησης  

στη εξυπηρέτηση των δανείων (βλέπε σημ.14 Γνωστοποιήσεις πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α.  9). 

α) Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες προ απομείωσης 

με τις αντίστοιχες προβλέψεις , βάσει της κατάταξής στους σε στάδια: 

Ποσά εκφρασμένα σε 
χιλιάδες ευρώ 

31/12/2018 Δάνεια  Προβλέψεις απομείωσης 

  

Υπόλοιπο 

Δανείων μετά 

Προβλέψεων Κατηγορία Δανείων 

Stage 1 

(IFRS) 

Stage 2 

(IFRS) 

Stage 3 

(IFRS) 

Σύνολο 

Δανείων προ 

προβλέψεων 

Stage 1 

(IFRS) 

Stage 2 

(IFRS) 

Stage 3 

(IFRS) 

Σύνολο 

Προβλέψεων 

Επιχειρηματικά 30.797 19.256 57.236 107.289 945 5.192 22.829 28.966 78.323 

Καταναλωτικά 1.379 1.089 7.419 9.886 60 245 3.343 3.649 6.237 

Στεγαστικά 361 1.114 1.889 3.364 11 89 252 352 3.012 

Σύνολο 32.536 21.459 66.544 120.539 1.016 5.526 26.425 32.967 87.572 

 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος κατά Δ.Π.Χ.Α. 9, 

όπως διαμορφώνεται μετά την επίπτωση του Δ.Π.Χ.Α.  9 κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 και κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα:  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
    

31η Δεκεμβρίου, 2018 31η Δεκεμβρίου, 2017 (*) 

  
Δάνεια και 

απαιτήσεις κατά 

πελατών 

Δάνεια και 

απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

Δάνεια και απαιτήσεις 

κατά πελατών 

Δάνεια και 

απαιτήσεις κατά 

πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

-Χωρίς καθυστέρηση    42.505 - 39.337 - 

Σε καθυστέρηση (1-30 ημέρες)  3.209 - 1.740 - 

Σε καθυστέρηση (31-60 ημέρες)  1.843   1.387   

Σε καθυστέρηση (61-90 ημέρες)  9.752   6.276   

Αβέβαιης είσπραξης  5.264   9.613   
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Προσωρινές και Οριστικές καθυστερήσεις 57.966 - 53.903 - 

Σύνολο 120.539 - 112.256 - 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -32.967 - -31.281 - 

Καθαρό υπόλοιπο 87.572 - 80.975 - 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

Εκ των ανωτέρω δανείων και απαιτήσεων:  

Δάνεια και απαιτήσεις μη εκτοκιζόμενα θεωρούνται τα δάνεια που δεν λογίζουν έσοδα από τόκους για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το Νόμο και τη σχετική πολιτική της 

Τράπεζας. 

Η Τράπεζα χαρακτηρίζει σε καθυστέρηση δάνεια, για τα οποία δεν υπήρξε καμία εξόφληση τόκων για 

διάστημα 6 μηνών, προκειμένου περί οφειλών από ληξιπρόθεσμα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα που 

εξασφαλίζονται πλήρως με ακίνητα και για διάστημα 3 μηνών για τις λοιπές πιστοδοτήσεις. Ο εκτοκισμός των 

δανείων αυτών παύει να λογίζεται σε λογαριασμούς ουσίας και παρακολουθείται εκτός Ισολογισμού (σε 

Λογαριασμούς Τάξεως). 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται σε δάνεια χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα, σε 

καθυστέρηση και απομειωμένα, και σε απομειωμένα δάνεια.  

 -Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει  τη συνολική αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά την 

απομείωση, την συνολική αξία της πρόβλεψης, καθώς και την αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί:  

  
ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕ

ΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝ

ΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕ

ΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩ

ΣΗ 

ΑΞΙΑ 

ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ

ΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

31/12/2018 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ

ΣΗ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕ

ΝΑ 

ΣΕ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ

ΣΗ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕ

ΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕ

ΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝ

ΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕ

ΙΣ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩ

ΣΗ 

Επιχειρηματικ

ό 
26.414 8.669 72.206 -28.966 43.240 107.289 -28.966 78.323 63.659 

Καταναλωτικό 803 1.831 7.252 -3.649 3.603 9.886 -3.649 6.237 2.863 

Στεγαστικό 658 562 2.144 -352 1.792 3.364 -352 3.012 2.604 

Γενικό 

Άθροισμα 
27.875 11.062 81.602 -32.967 48.635 120.539 -32.967 87.572 69.126 

 

Για την 31.12.2017 

 

-Επίσης ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση των δανείων και απαιτήσεων, ανά 

κατηγορία  δανείων:  

31/12/2018 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Επιχειρηματικά Καταναλωτικά Στεγαστικά Σύνολο 

Ενήμερα 58.259 2.773 1.540 62.573 

Καθυστερημένα 3-6 μήνες 1.806 763 31 2.601 

Καθυστερημένα 6-12 μήνες 2.380 441 34 2.855 

Καθυστερημένα >12 μήνες 2.888 1.073 225 4.187 

Οριστικλη καθυστέρηση 41.954 4.836 1.534 48.324 

  
ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΑΞΙΑ 

ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-

12-2017 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ 

ΣΕ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

Επιχειρηματικό 40.514 9.209 49.212 -26.721 22.491 99.001 -26.721 72.280 64.502 

Καταναλωτικό 2.200 855 7.180 -4.318 2.862 10.169 -4.318 5.851 3.179 

Στεγαστικό 1085 753 1.248 -242 1.006 3.086 -242 2.844 2.576 

Γενικό Άθροισμα 43.799 10.817 57.640 -31.281 26.359 112.256 -31.281 80.975 70.257 
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Κατά την 31.12.2017 

31/12/2017 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ Επιχειρηματικά Καταναλωτικά Στεγαστικά Σύνολο 

Ενήμερα 53.937 3.045 1.373 58.354 

Καθυστερημένα 3-6 μήνες 1.179 741 11 1.931 

Καθυστερημένα 6-12 μήνες 1.991 427 49 2.467 

Καθυστερημένα >12 μήνες 10.258 2.014 287 12.559 

Οριστικλη καθυστέρηση 31.637 3.942 1.366 36.945 

 

β) Κατάταξη ανά τομέα δραστηριότητας των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες προ απομείωσης, των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες μετά την απομείωση, καθώς και τις προβλέψεις απομείωσης, ανά τομέα 

δραστηριότητας: 

  ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2018   

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ     

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.681 2.569 949 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 4.545 1.071 37 

ΜΕΤΑΠ.-ΒΙΟΜΗΧ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.758 3.126 1.505 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 380 0 0 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 654 197 148 

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 231 225 175 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 181 172 129 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 344 149 65 

ΜΕΤΑΠ.-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14.958 11.606 3.823 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3.499 215 40 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.292 6.025 2.601 

ΕΜΠΟΡΙΟ 39.571 32.020 13.984 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (πλην ναυτιλίας) 670 372 30 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 4.758 2.990 1.380 

ΕΣΤΙΑΣΗ 3.240 2.747 1.226 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 376 365 106 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 902 902 19 

ΥΓΕΙΑ 113 0 0 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. 183 183 77 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 250 51 1 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 11.702 7.220 2.671 

  107.288 72.205 28.966 

ΙΔΙΩΤΕΣ     
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  ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2018   

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 9.886 7.253 3.649 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 3.364 2.144 352 

  13.250 9.397 4.001 

Γενικό Άθροισμα 120.538 81.602 32.967 

 

  ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2017   

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

      

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ     

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.632 2.149 -823 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1.074 0 -294 

ΜΕΤΑΠ.-ΒΙΟΜΗΧ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6.456 1386 -1.817 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 387 0 0 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 418 318 -197 

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 301 0 0 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 183 0 0 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 355 243 -96 

ΜΕΤΑΠ.-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11.846 5.619 -2.899 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3.714 0 0 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.479 4.526 -1930 

ΕΜΠΟΡΙΟ 39.475 22.973 -13.385 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (πλην ναυτιλίας) 553 0 0 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 4.372 3145 -1518 

ΕΣΤΙΑΣΗ 3.242 2590 -931 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
498 110 -56 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 942 0 0 

ΥΓΕΙΑ 126 0 0 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. 183 183 -77 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 284 0 0 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 11.480 6.451 -2.698 

  99.000 49.693 -26.721 

      

ΙΔΙΩΤΕΣ     

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 10.170 6.700 -4.318 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 3.086 1.247 -242 

  13.256 7.947 -4.560 
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  ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2017   

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

Γενικό Άθροισμα 112.256 57.640 -31.281 

        

 

γ) Ρυθμίσεις Δανείων 

Η Τράπεζα κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, προβαίνει σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

δανειοληπτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν  οικονομική αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών όρων των 

δανείων τους. 

Το τμήμα των καθυστερήσεων παρακολουθεί διαρκώς την πορεία των ρυθμισμένων δανείων, αξιολογεί την 

πρόθεση των δανειοληπτών να αποπληρώσουν την οφειλή τους και κατατάσσει σε κατηγορίες τις ρυθμισμένες 

χορηγήσεις   ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης εξυπηρέτησης αυτών, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

Τα ρυθμισμένα δάνεια ταξινομούνται ως απομειωμένα και μη απομειωμένα, κατόπιν αξιολογήσεως της 

καθυστέρησης που παρουσιάζει και της πιστοληπτικής του διαβάθμισης, κατά τη χρονική στιγμή της ρύθμισης 

και κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η Τράπεζα στην χρήση 2018 προχώρησε σε 

συνεχείς ρυθμίσεις δανείων.  Η λογιστική αξία των ρυθμισμένων δανείων κατά  την 31/12/2018 ανέρχεται σε 

23.720 χιλ. Ευρώ. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ρυθμισμένα δάνεια: 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Επιχειρηματικό 21.480 26.680 

Καταναλωτικό  1.488 1.480 

Στεγαστικό 752 793 

Γενικό Άθροισμα 23.720 28.953 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, η Τράπεζα εφαρμόζει  τις παρακάτω κατηγορίες, 

για τις οποίες κάθε περίπτωση δανειολήπτη εξετάζεται ιδιαίτερα ως μοναδική: 

-Καταβολή μόνο τόκων 

-Μείωση επιτοκίου 

-Παράταση διάρκειας 

-Διαχωρισμός οφειλής 

- Υπό Νομική προστασία 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία των μέτρων ρύθμισης σχετικά με την αξία των ρυθμισμένων 

δανείων: 

ΕΙΔΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΚΩΝ 4.699 7.094 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 327 11.350 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10.714 499 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 7.864 8.697 

ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 116 120 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞ/ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 0 1.194 
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Γενικό Άθροισμα 23.720 27.760 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

 

 

6.1.3  Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει 

η Τράπεζα, έτσι όπως αυτά επαναταξινομήθηκαν και επαναμετρήθηκαν στο 2018 κάνοντας χρήση των 

διατάξεων του Δ.Π.Χ.Α. 9: 

Α) Κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9, επαναταξινομήθηκαν οι παρακάτω συμμετοχές,  από Διαθέσιμα προς 

πώληση περιουσιακά στοιχεία, σε Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2018 

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
Αξία 

κτήσης 

Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Εγγυήσεις 

Λογιστική 

Αξία 

-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ  1.039 -1.039   0 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. 215 -5   210 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 200 -100 -100 0 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 350 -200 -150 0 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΣΥΝ.Π.Ε. 264 -264   0 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΣΥΝ.Π.Ε. 594 -280   314 

 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
2 -1   1 

 - Σ.Ε.Η.Π. ΠΕ   ΠΙΕΡΙΑΣ 28 -28   0 

 - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ   ΠΙΕΡΙΑΣ 8 -4   4 

 - ΑΞΙΟΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ   

ΠΙΕΡΙΑΣ 
5 -1   4 

 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 3     3 

Σύνολα 2.708 -1.922 -250,00 536 

 

Εντός του 2018 η Τράπεζα σχημάτισε πρόβλεψη για την πιθανότητα μη δικαστικής δικαίωσης στην απαίτηση 

των εκκαθαριστών των Συνεταιριστικών Τραπεζών «Λέσβου-Λήμνου» και «Λαμίας» για την επιστροφή των 

καταθέσεων που είχαν δοθεί από τις τράπεζες αυτές ως εγγύηση για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου.  

Το ποσό της πρόβλεψης ανήλθε σε  € 79.985,00.  Το ποσό αυτό εμφανίζεται  στα Αποτελέσματα Χρήσης ως 

«Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε Εύλογη Αξία Χρηματ/κών Περιουσιακών Στοιχείων». 

Στη προηγούμενη χρήση : 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 31/12/2017 

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης 
Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Εγγυήσεις 

Αναπροσαρμογή 
αποθεματικού 

εύλογης αξίας 

Λογιστική 

Αξία 

-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ  1.039,00 -1.039,00     0,00 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. 215,00 -109,00   104,00 210,00 
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ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 31/12/2017 

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης 
Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Εγγυήσεις 

Αναπροσαρμογή 
αποθεματικού 

εύλογης αξίας 

Λογιστική 

Αξία 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 
200,00 -100,00 -100,00   0,00 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 350,00 -200,00 -150,00   0,00 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΣΥΝ.Π.Ε. 
264,00 -264,00     0,00 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΣΥΝ.Π.Ε. 594,00 -280,00     314,00 

 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ- 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ / 

2,00 -1,00     1,00 

 - Σ.Ε.Η.Π. ΠΕ   ΠΙΕΡΙΑΣ 28,00 -28,00     0,00 

 - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ   
ΠΙΕΡΙΑΣ 

7,00 -4,00     3,00 

 - ΑΞΙΟΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ   
ΠΙΕΡΙΑΣ 

4,00 -1,00     3,00 

 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 
0,00       0,00 

Σύνολα 2.703,00 -2.026,00 -250,00 104,00 531,00 

 (*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

Β) Κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9, επαναταξινομήθηκαν τα παρακάτω ομόλογα, Διακρατούμενα μέχρι 

τη λήξη, σε  Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, αποτιμώμενα στο Αποσβέσιμο Κόστος 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ  31/12/2018 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης Προβλέψεις Λογιστική Αξία 

-Ομολογίες Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 10ετούς διάρκειας (μη μετατρέψιμο) 50 0 50 

 Σύνολα 50 0 50 

Στην προηγούμενη χρήση: 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  

“ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ” 31/12/2017 (*) 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης Προβλέψεις 
Λογιστική 

Αξία 

 -Ομολογίες Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 10ετούς διάρκειας (μη μετατρέψιμο) 50 0 50 

 Σύνολα 50 0 50 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

Γ) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι   Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην 

Εύλογη Αξία μέσων Αποτελεσμάτων. 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  31/12/2018 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης Προβλέψεις Λογιστική Αξία 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. 
 

0 
 

0 
 

0 

DHE - Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 

4 

 

2 

 

2 

  Σύνολα 
2 2 2 



    Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 

52 

 

 

Στην προηγούμενη χρήση: 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

31/12/2017(*) 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Αξία κτήσης Προβλέψεις Λογιστική Αξία 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. 
0 

 

0 

 

0 

DHE - Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 

4 

 

3 

 

1 

  Σύνολα 
1 0 1 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

6.2 Κίνδυνος Συναλλάγματος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εφόσον υπάρχει 

ανοικτή συναλλαγματική θέση σε κάποιο νόμισμα. 

31η Δεκεμβρίου, 2018 EURO USD GBP CHF JPY AUD Λοιπά Σύνολο 

Κίνδυνος συναλλάγματος στοιχείων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
              

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 12.934  0 0   0  0  0 0 12.934 

Απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα 5.948 0 0 0 0 0 0 5.948 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 87.572 0 0 0 0 0 0 87.572 

Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε 
Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες στην Εύλογη 

Αξία μέσω Αποτελεσμάτων  

536 0 0 0 0 0 0 536 

Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, 

αποτιμώμενα στο Αποσβέσιμο Κόστος 
50 0 0 0 0 0 0 50 

Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 

αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω 
Αποτελεσμάτων 

2 0 0 0 0 0 0 2 

'Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και Κ/Ξ 2.190 0 0 0 0 0 0 2.190 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 949 0 0 0 0 0 0 949 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38 0 0 0 0 0 0 38 

Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις 6.703 0 0 0 0 0 0 6.703 

Υπόλοιπα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 3.386 0 0 0 0 0 0 3.386 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.308 0 0 0 0 0 0 120.308 

  

Κίνδυνος συναλλάγματος στοιχείων 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
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31η Δεκεμβρίου, 2018 EURO USD GBP CHF JPY AUD Λοιπά Σύνολο 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 3.359 0 0 0 0 0 0 3.359 

Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις προς 

πελάτες 
105.586 0 0 0 0 0 0 105.586 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και 

λοιπούς φόρους 
115 0 0 0 0 0 0 115 

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 189 0 0 0 0 0 0 189 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.555 0 0 0 0 0 0 1.555 

Προβλέψεις 463 0 0 0 0 0 0 463 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 111.267 0 0 0 0 0 0 111.267 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 9.042 0 0 0 0 0 0 9.042 

         

31η Δεκεμβρίου, 2017 (*) EURO USD GBP CHF JPY AUD Λοιπά Σύνολο 

Κίνδυνος συναλλάγματος στοιχείων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

              

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 6.323  0   0  0 0  0  6.323 

Απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα 5.332 0 0 0 0 0 0 5.332 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 80.975 0 0 0 0 0 0 80.975 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα περιουσιακά 

στοιχεία 
531 0 0 0 0 0 0 531 

Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 
50 0 0 0 0 0 0 50 

Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 
αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω 

Αποτελεσμάτων 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και Κ/Ξ 2.029 0 0 0 0 0 0 2.029 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.063 0 0 0 0 0 0 1.063 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 56 0 0 0 0 0 0 56 

Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις 6.179 0 0 0 0 0 0 6.179 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.201 0 0 0 0 0 0 3.201 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.741 0 0 0 0 0 0 105.741 

Κίνδυνος συναλλάγματος στοιχείων 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
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31η Δεκεμβρίου, 2018 EURO USD GBP CHF JPY AUD Λοιπά Σύνολο 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 1.490 0 0 0 0 0 0 1.490 

Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις προς 

πελάτες 
92.844 0 0 0 0 0 0 92.844 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και 

λοιπούς φόρους 
91 0 0 0 0 0 0 91 

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 176 0 0 0 0 0 0 176 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.587 0 0 0 0 0 0 1.587 

Προβλέψεις 402 0 0 0 0 0 0 402 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 96.590 0 0 0 0 0 0 96.590 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 9.151 0 0 0 0 0 0 9.151 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

6.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο Κίνδυνος ρευστότητας αφορά την δυνατότητα της Τράπεζας να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την 

εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων, είτε προγραμματισμένων είτε έκτακτων. Η Τράπεζα έχει 

καταστρώσει πολιτική Διαχείρισης Ρευστότητας και παρακολουθεί εντατικά τους Σχετικούς Δείκτες 

Ρευστότητας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού της Τραπέζης χρηματοδοτείται από πελατειακές καταθέσεις. 

Εν γένει μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: 

Α. Καταθέσεις Πελατείας 

1. Πελατειακές καταθέσεις πρώτης ζήτησης για κάλυψη ταμειακών αναγκών 

Οι καταθέσεις για σκοπούς καλύψεως ταμειακών αναγκών της πελατείας είναι οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου 

και Όψεως. Παρόλο που οι καταθέσεις αυτές μπορούν να αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση εάν ζητηθεί, η 

διασπορά σε πλήθος και είδος καταθετών διασφαλίζει την απουσία σημαντικών απρόσμενων διακυμάνσεων. 

Συνεπώς οι συγκεκριμένες καταθέσεις διαμορφώνουν στην πλειοψηφία τους ένα σημαντικό παράγοντα της 

σταθερότητας της καταθετικής βάσεως. 

2. Πελατειακές καταθέσεις προθεσμίας  

Οι πελατειακές καταθέσεις προθεσμίας, δύναται να πάρουν τη μορφή καταθέσεων συμφωνημένης διάρκειας. 

Οι πελάτες μέχρι την επιβολή των capital controls είχαν τη δυνατότητα πρόωρης αναλήψεως των καταθέσεων, 

µε συνέπεια την πιθανότητα ανάγκης ευρέσεως εναλλακτικής ρευστότητας από την Τράπεζα σε περίπτωση 

εκτεταμένων εκροών, αλλά η διασπορά σε αριθμό και είδος καταθετών διασφαλίζει την απουσία απρόσμενων 

διακυμάνσεων. Για το σκοπό αυτό αλλά και για την εν γένει θωράκιση των καταθέσεων πελατείας της, η 

Τράπεζα μεριμνά  για την ύπαρξη επαρκών πλεονασμάτων ρευστότητας που υπολογίζονται βάσει σεναρίων 

προσομοιώσεως ακραίων συνθηκών απώλειας ρευστότητας. 

Με τη λήξη της τραπεζικής αργίας επιβλήθηκε περιορισμός στις κινήσεις κεφαλαίων και απαγόρευση μερικής 

ή ολικής πρόωρης ανάληψης προθεσμιακών καταθέσεων.  Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων έχουν σε 
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σημαντικό βαθμό αρθεί, ενώ οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την 

έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

Β. Χρηματοδότηση από Τράπεζες 

Μία εναλλακτική μορφή δανεισμού της Τραπέζης αποτελεί η άντληση ρευστότητας με τη μορφή  

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω βραχυπρόθεσμων πράξεων διατραπεζικού δανεισμού (money 

market). Στα πλαίσια αυτού, έχει  συνταχθεί από την 5 Μαρτίου 2015 σύμβαση σύστασης εμπράγματης 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί πιστωτικών απαιτήσεων σε ευρώ με την Εθνική Τράπεζα, για εξασφάλιση 

απαιτήσεων από σύμβαση παροχής βραχυπρόθεσμης  χρηματοδότησης μέσω βραχυπρόθεσμων πράξεων 

διατραπεζικού δανεισμού. Οι πιστωτικές απαιτήσεις αυτές κατά την 31.12.2018 ανέρχονται σε  19.209 χιλ. €. 

Το πιστωτικό όριο της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε  ποσό 9.000 χιλ. ευρώ,  με υπόλοιπο 

την 31.12.2018 ποσού 2.600 χιλ.€. 

Στον κίνδυνο ρευστότητας περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηματοδότησης ποσών σε 

υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση της Τράπεζας σε κίνδυνο ρευστότητας 

Σημειώνεται ότι η ακόλουθη ανάλυση της συμβατικής ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

περιλαμβάνει ποσά απροεξόφλητων ταμειακών εκροών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τα σχετικά ποσά 

του Ισολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει προεξοφλημένα ποσά ταμειακών ροών. 

Συνεπώς, οι έντοκες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν το πληρωτέο ποσό των μελλοντικών τοκοχρεολυτικών 

δόσεων, σύμφωνα με τα συμβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς (ισολογισμού).   

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  Ποσά 

 

 
Ληκτότητα  καταθέσεων 

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
Αξία 
Ισολογισμού 

 

Έως 1 μήνα 1 – 3 μήνες 
3 μήνες – 1 

έτος 
1- 5 έτη > 5 έτη 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 
3.359 3.359 0 0 0 0 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 105.586 63.846 13.614 28.126 0 0 

Σύνολο 108.945 67.205 13.614 28.126 0 0 

 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (*)   

  

  

Ληκτότητα  καταθέσεων  
  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
Αξία 

Ισολογισμού 
Έως 1 μήνα 1 – 3 μήνες 

3 μήνες – 1 

έτος 
1- 5 έτη > 5 έτη 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 
1.490 1.490 0 0 0 0 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 92.844 26.659 16.094 15.883 34.208 0 

Σύνολο 94.334 28.149 16.094 15.883 34.208 0 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β.   «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 
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6.4 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Η Τράπεζα έχει σαν πολιτική της τη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η ανάπτυξή της και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μεριδιούχων, των αγορών και των 

συναλλασσόμενων μερών.  Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την οποία 

υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση.  

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων και από την 

επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και την απομείωση του Ενεργητικού. Μια ενδεχόμενη επιδείνωση της 

πιστωτικής ποιότητας του Ενεργητικού της Τράπεζας, ενδέχεται να δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετα 

εποπτικά κεφάλαια. Η μη αποτελεσματική διαχείριση του εποπτικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δύναται να 

επηρεάσει δυσμενώς τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, την οργανική της ανάπτυξη και 

την εφαρμογή της στρατηγικής της και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

της από την ΤτΕ. Τον Ιούνιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. προχώρησαν 

στην έκδοση του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 και της Οδηγίας 2013/36/Ε.Ε. (CRD IV), σχετικά με την 

πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων. Ο Κανονισμός Ε.Ε. 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/Ε.Ε., σύμφωνα με τα 

οποία, τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο συντελεστή 4,5% 

για το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1), 6% για το δείκτη κεφαλαίου μετοχών της 

κατηγορίας 1 (Tier 1) και συνολικό δείκτη κεφαλαίων 8%, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ενσωματώθηκαν 

στο Ν. 4261/2014 και ισχύουν από 1.1.2014. Από 1.1.2016, τα ιδρύματα τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών 

μετοχών της Κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013, 

«απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1», το οποίο θα ανέλθει 

σταδιακά στο 2,5% την 31.12.2019 (ήτοι συνολικά 10,5%), καθώς και «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα ασφαλείας». 

Επίσης, λόγω της σημαντικής συμμετοχής της αναβαλλόμενης φορολογίας στα εποπτικά κεφάλαια, είναι 

ουσιώδης ο κίνδυνος που σχετίζεται με το πλαίσιο αναγνώρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων (D.T.A. & D.T.C.) και σχετίζεται με τους μελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές και τυχόν 

δυσμενή μεταβολή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το χειρισμό των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια. 

 Το Σταθμισμένο Ενεργητικό περιλαμβάνει: τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον 

κίνδυνο αγοράς του εμπορικού χαρτοφυλακίου και τον λειτουργικό κίνδυνο.  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
31η Δεκεμβρίου 

2018 

 

31η Δεκεμβρίου 

2017 (*) 

ΣΕΡΡΩΝ 

 

31η Δεκεμβρίου 

2017 (*) 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στους Μεριδιούχους 

της Τράπεζας 
9.042 

 

5.023 

 

4.129 

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια 9.247  4.890 3.990 

Κεφάλαια Tier II 0 0 0 

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 9.247  4.890 3.990 

Σύνολο Σταθμισμένου έναντι κινδύνων Ενεργητικού 
 

82.579 

 

47.086 

 

35.011 

ΔΕΙΚΤΕΣ (σε %):     

Συνολικός Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 
 

11,20% 

 

10,38% 

 

11,40% 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 
 

11,20% 

 

10,38% 

 

11,40% 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 
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7. Πληροφορίες για τα Έσοδα  - Έξοδα 

7.1 Καθαρά έσοδα από τόκους 

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα     

Τόκοι Δανείων 4.495 4.316 

Λοιποί Τόκοι Έσοδα 154 154 

  4.649 4.470 

Λοιποί Τόκοι & Εξομοιούμενα Έξοδα     

Τόκοι καταθέσεων πελατών -1774 -1.750 

  2.875 2.720 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

7.2 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 

Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Έσοδα Προμηθειών     

Εγγυητικών επιστολών 163 169 

Κινήσεως κεφαλαίων 76 60 

Εξαγωγικών εργασιών 4 2 

Διαχειρ. Χρεογρ. & ξένων περ. στοιχείων 48 34 

Πιστωτικών καρτών και καταναλ. Πίστης 2 1 

Επιταγών – Συναλλαγματικών 168 63 

Συναλλαγών  POS 107 74 

Διαφόρων εργασιών  425 292 

Σύνολο Εσόδων Προμηθειών 993 695 

Έξοδα Προμηθειών     

Εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών -457 -325 

Σύνολο Εξόδων Προμηθειών 536 370 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

7.3 Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων & Λοιπά έσοδα 

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Έσοδα από μερίσματα 3 2 

Σύνολο  3 2 

      

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών (1) 390 237 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8 5 

Έκτακτα κέρδη 0 0 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες φορολογικές προβλέψεις 

προηγούμενων χρήσεων 
0 35 

Σύνολο 398 277 

      

Ανάλυση (1)     
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Ενοίκιο μισθωμάτων POS 17 1 

Ειδικές επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις 5 5 

Εισπραττόμενα δικαστικά-συμβολαιογραφικά έσοδα 170 100 

Εισπραττόμενα έσοδα μηχανικών 24 13 

Λοιπά έσοδα από απόδοση ΤΕΚΕ 5 15 

Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 169 103 

  390 237 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

7.4 Λειτουργικά Έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018   2017 (*) 

Κόστος προσωπικού           

Αμοιβές προσωπικού   1.183     1.112 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού   4     4 

Εργοδοτικές εισφορές   302     278 

Αποζημιώσεις προσωπικού   12     0 

Μείον: έσοδο από χρησιμοποίηση πρόβλεψης 

 
 -10   0 

Προβλέψεις για απομείωση προσωπικού    24     15 

    1.515     1.409 

Άλλα λειτουργικά έξοδα           

            

-Αμοιβές και έξοδα τρίτων   771     456 

Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φόρου 
428     278   

Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση 

φόρου 
343     178   

-Παροχές τρίτων   395     342 

Τηλεπικοινωνίες 98     64   

Ενοίκια 165     135   

Ασφάλιστρα 10     11   

Επισκευές και συντηρήσεις 78     87   

Λοιπές παροχές τρίτων 44     45   

            

-Φόροι ενσωματωμένοι στα λειτουργικά έξοδα   373     257 

Λοιποί φόροι 373     257   

            

-Λοιπά λειτουργικά έξοδα   275     215 

Έξοδα μεταφορών - ταξιδίων 138     69   

Έξοδα προβολής - διαφήμισης 76     89   

Δωρεές – Επιχορηγήσεις 18     17   

Έντυπα και γραφική ύλη 24     31   

Υλικά άμεσης ανάλωσης 6     8   

Έξοδα δημοσιεύσεων 13     1   

            

-Εισφορές Τράπεζας    81     71 

-Διάφορα έξοδα   78     59 

    1.973     1.400 
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-Λοιπά έξοδα   208     135 

-Αποσβέσεις   175     167 

Σύνολο Λειτουργικών εξόδων   3.871     3.111 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

7.5 Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου  

Οι ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου οι οποίες 

αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Τράπεζας ανήλθαν σε 479 χιλ. € και  αναλύονται  

ως ακολούθως (αφού συμψηφισθούν τα έσοδα από χρησιμοποίηση ή όχι προβλέψεων) : 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από δάνεια σε πελάτες 481 917 

Πλέον: χρησιμοποίηση προβλέψεων απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου -2 -12 

Μείον: έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0 0 

Μείον: έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0 0 

Σύνολο 479 905 

 (*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β.  «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

Οι προβλέψεις  κατά την 31/12/2018 υπολογίζονται σύμφωνα με ΔΠΧΑ 9 και η επίπτωση στα Αποτελέσματα 

Χρήσης είναι η διαφορά μεταξύ των υπολογισμών αναγκαίων προβλέψεων μεταξύ της 31/12/2018 και της 

1/1/2018, ημερομηνία 1ης εφαρμογής του Προτύπου. 

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση της Τράπεζας 

κατά την εκτίμηση της πρόβλεψης απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, αξιολογούνται 

διαρκώς, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη 

διαθέσιμη πληροφόρηση και τις προσδοκίες σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις που θεωρούνται 

εύλογες. 

 

7.6 Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε Εύλογη Αξία Χρηματ/κών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι ζημίες απομείωσης  Συμμετοχών σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες στην 

Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων οι οποίες αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

Τράπεζας ανήλθαν σε 80 χιλ, € και αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Προβλέψεις για απομείωση συμμετοχών 80 86 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

Οι προβλέψεις που σχηματίστηκαν στο 2018 αφορούν επίδικες απαιτήσεις κατά ποσό 50 χιλ. Ευρώ των 

εκκαθαριστών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και κατά ποσό 30 χιλ. Ευρώ των εκκαθαριστών 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου –Λήμνου, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση.  

 

7.7 Φόρος Εισοδήματος  

Παρακάτω παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσματα προ φόρων 

βάσει του τρέχοντος φορολογικού συντελεστή  29%  και του φόρου που επιβάρυνε τα αποτελέσματα 

της χρήσεως 2018. 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Αποτελέσματα προ φόρων -618 -732 
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Αναλογούν φόρος εισοδήματος, βάσει τρέχοντος φορολογικού Συντελεστή 179 212 

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήματος:     

Επίδραση λόγω δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση -5 -25 

Προβλέψεις φόρων μελλοντικού φορολογικού ελέγχου -18 -19 

Αναστροφή προβλέψεων φόρων ανέλεγκτων χρήσεων λόγω παραγραφής από το 

Δημόσιο (2010, 2011) 
36 84 

Λοιπές μεταβολές φόρου εισοδήματος 0 -14 

Σύνολο 192 238 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 (*) 

Ανάλυση φόρου σε Τρέχοντα και Αναβαλλόμενο       

Φορολογικός φόρος 175 144 

Αναβαλλόμενος φόρος 0 30 

Φόρος Ανέλεγκτων χρήσεων 18 65 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -1 -1 

Φόρος ΔΛΠ 192 238 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

Βάσει του Νόμου 4334/2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίησε το 

Φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής των εταιριών στην Ελλάδα για τα έσοδα των 

χρήσεων από το 2015 και έπειτα, αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η αλλαγή αυτή του φορολογικού 

συντελεστή οδήγησε σε αύξηση της καθαρής αναβαλλόμενης απαίτησης κατά € 314 χιλ. την 31 

Δεκεμβρίου 2015, η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, της χρήσης εκείνης. 

Συγκεκριμένα αφορούν την επίπτωση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των 

εκπιπτόμενων  προσωρινών διαφορών και μη χρησιμοποιηθεισών φορολογικών ζημιών προηγούμενων 

χρήσεων. 

 

7.8 Κέρδη/Ζημίες ανά Συνεταιριστική μερίδα 

Τα κέρδη ανά Συνεταιριστική Μερίδα προκύπτουν με διαίρεση των καθαρών κερδών που αναλογούν 

στους Μετόχους με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης 

(εξαιρουμένων τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από την Τράπεζα). 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2018 
31/12/2017 ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

31/12/2017 ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Καθαρές (Ζημίες) / Κέρδη -425.610,00 -550.286,00 56010 

Σταθμισμένος αριθμός μεριδίων στη χρήση 9.241.666 470.834 201.037 

(Ζημίες) / Κέρδη ανά μερίδα σε ευρώ -0,05 -1,17 0,28 

 

Βλέπε σημ. 8.15 «Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο – Αποθεματικά» στην οποία γίνεται αναφορά 

για τη εξέλιξη των μερίδων και του κεφαλαίου  από την 31/12/2016 έως και την 31/12/2018, μετά την 

έγκριση συγχώνευσης. 

Επίσης αναφέρουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δέσμευσε την Τράπεζά μας να μην προβεί σε 

ρευστοποίηση μερίδων πριν τη δημιουργία επαρκούς κεφαλαιακού πλεονάσματος, πέραν του ελαχίστου 

που προβλέπεται. Με το άρθρο 169 παρ.3 του Ν.4099/12.2012 τέθηκαν και νομοθετικοί περιορισμοί για 

τη μείωση του κεφαλαίου. 

Πιο συγκεκριμένα  στον παραπάνω νόμο αναφέρεται ότι: 

 «για την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αποχώρησης ή 

αποκλεισμού συνεταίρων, η οποία συνεπάγεται μείωση, εντός της οικονομικής χρήσης, μεγαλύτερη του 2% 
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των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος που έχει μορφή συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986, όπως 

ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 28 του παρόντος, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας 

της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαγορεύει την εξόφληση 

συνεταιριστικών μερίδων, εάν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί 

με τη μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού». 

8. Πληροφορίες για τα κονδύλια του Ισολογισμού 

 

8.1 Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

Το Ταμείο και τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται  ως ακολούθως: 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.2 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Για τους σκοπούς της σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα νοούνται τα ακόλουθα υπόλοιπα:  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 12.934 6.323 

Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα (καταθέσεις) 5.948 5.332 

Σύνολο 18.882 11.655 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.3 Δάνεια και Απαιτήσεις από Πελάτες 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται  ως ακολούθως: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Στεγαστικά δάνεια  3.364 3.086 

Καταναλωτικά / Προσωπικά Δάνεια 9.886 10.170 

Επιχειρηματικά δάνεια 107.289 99.000 

Σύνολο δανείων και άλλων χορηγήσεων 120.539 112.256 

Μείον: Προβλέψεις για ζημιές (απομειώσεις) από δάνεια και 
προκαταβολές  

-32.967 -31.281 

Σύνολο 87.572 80.975 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.1.2018 31.281 30.377 

Πρόβλεψη Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1.1.2018 1.200 0 

Πρόβλεψη-έξοδο με φορολογική αναγνώριση την 31.12.2018 481 916 

Αναστροφή Πρόβλεψης  7 0 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Ταμείο 775 756 

Επιταγές εισπρακτέες μέσω Γραφείο Συμψηφισμού 1.269 224 

Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 10.890 5.343 

Σύνολο 12.934 6.323 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης -2 -12 

Υπόλοιπο λήξης 31.12.2018 32.967 31.281 

 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

8.4 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Το χαρτοφυλάκιο των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως, 

κατόπιν της επαναταξινόμησης του χαρτοφυλακίου ,λόγω της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, 
αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

536 - 

Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία  - 531 

Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, αποτιμώμενα στο 

Αποσβέσιμο Κόστος 
50 - 

Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη - 50 

Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη 
Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

2 2 

Σύνολο  Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 588 583 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου των Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, 

αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες 

σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες στην 
Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

Χρεόγραφα διαθεσίμου προς 

πώληση χαρτοφυλακίου 

  31.12.2018 31.12.2017 (*) 

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2017 - 428 

Αναταξινόμηση από εμπορικό χαρτοφυλάκιο 531 0 

Νέες αποκτήσεις 5  0 

Πρόβλεψη υποτίμησης 0 -119 

Αποτίμηση σε  εύλογη αξία απευθείας στην καθαρή 

θέση 
0 222 

Υπόλοιπο λήξης 31.12.2018 536 531 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

Ανάλυση του περιεχομένου των κατεχόμενων τίτλων παρατίθεται στην σημείωση 6.1.3 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. 

Εντός της χρήσεως 2018, η Τράπεζα σχημάτισε απομείωση ποσού €79.603 η οποία έμμεσα  αφορά τα 

Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου διαθέσιμα προς πώληση και ειδικότερα την περίπτωση 

απώλειας των καλυμμάτων που έχουν ληφθεί κατά την αγορά των συμμετοχών αυτών. 

Τα ποσά των απομειώσεων αυτών περιλαμβάνονται στο λογαριασμό  Απομείωση αξίας Συμμετοχών σε 

οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων. 

(2017: «Απομείωση αξίας Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων») 

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, αποτιμώμενα στο 

Αποσβέσιμο Κόστος, έχει ως ακολούθως:  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

Ομόλογα Επενδυτικού 
Χαρτοφυλακίου, αποτιμώμενα στο 

Αποσβέσιμο Κόστος 

Χρεόγραφα διακρατούμενα 

μέχρι τη λήξη χαρτοφυλακίου 
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  31/12/2018 31/12/2017(*) 

Υπόλοιπο έναρξης 0 50 

Αναταξινόμηση από εμπορικό χαρτοφυλάκιο 
50 

 
0 

Αποκτήσεις 0 0 

Κέρδη / Ζημίες από αποτίμηση 0   

Υπόλοιπο λήξης 31.12 50 50 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη 

Αξία μέσω Αποτελεσμάτων, έχει ως ακολούθως:  

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη 

Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

  31/12/2018 31/12/2017(*) 

Υπόλοιπο έναρξης 2 1 

Αναταξινόμηση από εμπορικό χαρτοφυλάκιο 
0 

 
0 

Αποκτήσεις 0 0 

Κέρδη / Ζημίες από αποτίμηση 0 1 

Υπόλοιπο λήξης 31.12 2 2 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

 

8.5 Επενδύσεις σε Ακίνητα & Περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητα) από Πλειστηριασμούς 

Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα & Περιουσιακά στοιχεία από Πλειστηριασμούς αναλύονται  ως ακολούθως: 

 

 

 

8.6 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία 

Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Γήπεδα-Οικόπεδα 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως την 1/1/ 2017 13 1.077 1.349 2.439 

Προσθήκες 0 12 71 83 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2018 31.12.2017 

'Επενδύσεις σε ακίνητα 1.358 1.358 

Προβλέψεις απομείωσης Πάγιων -284 -284 

Σύνολο 1.074 1.074 

   

Εδαφικές εκτάσεις -Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων από πλειστηριασμούς και 

προκαταβολές – Αξία κτήσεως 1.236 1.076 

«                 «                «                  «                   «                «             «            

- Θετικές διαφορές αποτίμηση σε εύλογη αξία  8 8 

«                 «                «                  «                   «                «             «            

- Αρνητικές διαφορές αποτίμηση σε εύλογη αξία -128 -128 

Σύνολο 1.116 956 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Γήπεδα-Οικόπεδα 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων σε ακίνητα 

τρίτων 

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολο 

Μειώσεις 0 0 0 0 

Αξία κτήσεως την 31/12/2017 13 1.089 1.420 2.522 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2017 0 554 722 1.276 

Προσθήκες 0 52 71 123 

Διορθώσεις εμφάνισης  0 0 0 0 

Μειώσεις 0 0 0 0 

Σωρευμένες Αποσβέσεις την 31/12/2017  0 606 793 1.399 

Προβλέψεις απομείωσης κτιρίων 0 -60 0 -60 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2017 (*) 13 543 627 1.063 

Αξία κτήσεως την 1/1/ 2018 13 1.089 1.420 2.522 

Προσθήκες 0 4 35 39 

Μειώσεις 0 0 0 0 

Αξία κτήσεως την 31/12/2018 13 1.093 1.455 2.561 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2018 0 606 793 1.399 

Προσθήκες 0 52 97 149 

Διορθώσεις εμφάνισης      4   

Μειώσεις 0 0 0 0 

Σωρευμένες Αποσβέσεις την 31/12/2018 0 658 894 1.552 

Προβλέψεις απομείωσης κτιρίων 0 -60 0 -60 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2018 13 375 561 949 

 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.7 Λοιπά Άυλα Πάγια  

Τα Λοιπά Άυλα στοιχεία αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Λογισμικά Προγράμματα Λοιπά Άυλα Σύνολο 

Αξία κτήσεως την 1/1/2017 326 339 665 

Προσθήκες 9 0 9 

Μειώσεις 0 0 0 

Αξία κτήσεως την 31/12/2017 335 339 674 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2017 278 297 575 

Προσθήκες 13 30 43 

Διορθώσεις εμφάνισης 0 0 0 

Μειώσεις 0 0 0 

Σωρευμένες Αποσβέσεις την 31/12/2017 291 327 618 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2017 (*) 44 12 56 

Αξία κτήσεως την 1/1/2018 335 339 674 

Προσθήκες 3 0 3 

Μειώσεις 0 0 0 

Αξία κτήσεως την 31/12/2018 338 339 677 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Λογισμικά Προγράμματα Λοιπά Άυλα Σύνολο 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2018 291 327 618 

Προσθήκες 12 19 31 

Διορθώσεις εμφάνισης 0   0 

Μειώσεις 0 -10 -10 

Σωρευμένες Αποσβέσεις την 31/12/2018 303 336 639 

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2018 35 3 38 

 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.8 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού  

Τα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού  αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
 

31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Δοσμένες Εγγυήσεις ΤΕΚΕ 
 2.275 2.267 

Λοιπές εγγυήσεις  3 3 

Απαιτήσεις από Τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 
 

153 38 

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 
 

15 4 

Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί  (1) 740 685 

Έξοδα επομένων χρήσεων  200 204 

Σύνολο  3.386 3.201 

 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

(1) Στο κονδύλι Λοιπού Χρεωστικοί Λογαριασμοί,  περιλαμβάνεται ποσό 532 χιλ. € που κατέβαλε η 

Τράπεζα (πρώην ΠΙΕΡΙΑΣ) σε τρίτους σε προηγούμενες χρήσεις για εκδοθείσες επιταγές πελατών 

της χωρίς επαρκές υπόλοιπο. Κατά ην 31/12/2017 το υπόλοιπο αυτό ανερχόταν σε ποσό 576 χιλ. € 

και μέσα στο 2018 έγιναν καταβολές ποσού 44 χιλ.€.    

 

8.9 Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα  

Οι Υποχρεώσεις προς πιστωτικά Ιδρύματα αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Καταθέσεις στη Διατραπεζική Αγορά - Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 

Καταθέσεις στη Διατραπεζική Αγορά - λοιπά Πιστ. Ιδρυμ. (1) 2.600 100 

Υποχρεώσεις σε Π. Ι.. – Λογ/μοί όψεως 759 1.390 

Σύνολο 3.359 1.490 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 



    Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 

66 

 

(1) Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται  στην Σημείωση 6.3 «Κίνδυνος Ρευστότητας». 

 

 

8.10 Υποχρεώσεις προς Πελάτες 

Οι Υποχρεώσεις προς Πελάτες, αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Καταθέσεις όψεως 35.966 30.894 

Ταμιευτήριο 11.947 9.833 

Καταθέσεις προθεσμίας 57.671 58.115 

Τρεχούμενοι λογ/σμοί 2 2 

Σύνολο 105.586 98.844 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.11 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 

 

Η υποχρέωση της Τράπεζας προς τα πρόσωπα που αργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, 

κατά την ημερομηνία των  οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση  

με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δεδουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Ο πληρωμές παροχών 

που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης μειώνουν αντίστοιχα τη 

συνταξιοδοτική υποχρέωση.  

Η κίνηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:  

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 176 160 

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 0 0 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 0 0 

Κόστος τόκου 0 0 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους) 0 11 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 0 0 

Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού υπηρεσίας 0 0 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 0 0 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0 0 

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 176 160 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -11 -10 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων 

24 26 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 189 176 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης     

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 0 0 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 0 0 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Κόστος τόκου 0 0 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -11 -10 

Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα/(έσοδα) 0 0 

Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) 0 0 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 189 176 

Αναλογιστικές παραδοχές     

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,00% 3,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00% 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.12 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 

Οι Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους, αναλύονται  ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Φόρος αμοιβών προσωπικού 44 24 

Φόρος αμοιβών τρίτων 8 5 

Φόρος τόκων 57 58 

Λοιποί Φόροι 6 4 

Σύνολο 115 91 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.13 Λοιπές Υποχρεώσεις  

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 81 62 

Λοιπά  έξοδα δεδουλευμένα 205 134 

Υποχρεώσεις από προμηθευτές 170 190 

Λοιπές Υποχρεώσεις  (1) 1.099 1.201 

Σύνολο 1.555 1.587 

(1)         Ανάλυση:     

Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 2 2 

Μερίσματα πληρωτέα 41 41 

Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό 

Δημοσίου , ΝΠΔΔ και τρίτων 
586 497 

Λοιπές Υποχρεώσεις 470 661 

Σύνολο 1.099 1.201 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

8.14 Προβλέψεις 

Οι Προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ   31/12/2018 31/12/2017 (*) 

        

Προβλέψεις φόρων για ανέλεγκτες χρήσεις 

(2013-2018)  
(1) 154 172 
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    Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους        (2) 310 230 

Σύνολο   464 402 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

 

(1) Στη χρήση 2018 προβήκαμε σε αναστροφή σχηματισμένων σε παρελθόντα έτη προβλέψεων για 

φόρους των ετών  2011-2012, λόγω μη χρήσης αυτών και παραγραφής από το Δημόσιο, ποσού 

36 χιλ. ευρώ, ενώ σχηματίσαμε προβλέψεις για φόρους  για το τρέχον έτος ποσού 18 χιλ. ευρώ. 

Οι προβλέψεις για τυχόν μελλοντικούς φόρους από φορολογικό έλεγχο, υπολογίζονται με βάση 

τις αναλογίες που προέκυψαν από την περαίωση του Ν.3888/2010 

(2) Στη χρήση 2018 σχηματίσαμε νέες προβλέψεις για  έκτακτους κινδύνους  80 χιλ.ευρώ.   

 

8.15 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12.2017(*) 

Υπόλοιπο έναρξης  6.179 6.026 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 6 -3 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -1 4 

Συμμετοχές  (1) 23 -5 

Απομείωση δανείων 349 12 

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 2 2 

Φορολογική ζημία προς συμψηφισμό 145 143 

Υπόλοιπο λήξεως 6.703 6.179 

 

Η ανάλυση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον 

Ισολογισμό έχει ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2018 31/12/2017(*) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

προερχόμενες από: 
    

 -  Ενσώματα πάγια στοιχεία -88 -94 

 -   Άυλα περιουσιακά στοιχεία -31 -30 

 -  Συμμετοχές 630 607 

 -  Απομείωση δανείων 4.976 4.627 

 - Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 50 48 

 - Απομείωση επενδυτικών ακινήτων & ακινήτων 
πλειστηριασμού 

116 116 

 -  Φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό 1.050 905 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 6.703 6.179 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. Αλλαγές λόγω συγχώνευσης 

Οι διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4340/2015, 

αφορούν στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών 

διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Προς το σκοπό 

της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών εταιρικών 

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

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

κεφαλαίου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο 

σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως 

κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές, που αφορούν  στο ποσό των 

συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν 

λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, 

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

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις διατάξεις του N. 4172/2013 και 

εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί με 

βάση τα Δ.Π.Χ.Α., μετατρέπεται, στο σύνολο του ή μερικά κατά περίπτωση, σε οριστική και 

εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά 

από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα 

παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των συνεταίρων. 

Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων 

εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων 

και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου του φορολογικού 

έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες Οικονομικές Καταστάσεις. Προκειμένου για το συμψηφισμό με 

τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα 

συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία γέννησης 

της απαίτησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  Σε περίπτωση που ο αναλογούν φόρος 

εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον 

ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό 

πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το υπόλοιπο (μη 

συμψηφισθέν) ποσό.  Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της (αρχικής 

ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, 

το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή 

συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό 

Δημόσιο και αντιστοιχούν σε μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 

εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ 

του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική 

ζημία.  Ως αγοραία αξία των μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων, νοείται η εσωτερική λογιστική αξία 

τους, όπως προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο Ισολογισμό του νομικού προσώπου, αφού 

ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την 

κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις του άρθρου 27Α αφορούν φορολογικές 

απαιτήσεις που  γεννώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 

2016 και εφεξής. 

 

8.16  Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο – Αποθεματικά 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την 31/12/2018 αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε 

χιλιάδες ευρώ 
Ονομαστική Αξία ανά μερίδα 

Αριθμός 

Μεριδίων 

Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

Άρτιο 
Αποθεματικά 

31/12/2017 30 8.092 8.092,00 226,00 19.595,00 

31/12/2018 1 9.242 9.242,00 226,00 19.614,00 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεταιριστικών Τραπεζών «Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» 

(εφεξής, η «Απορροφώσα») και «Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε.» (εφεξής η 

«Απορροφώμενη ») και από κοινού οι «Συγχωνευόμενες», κατά τις συνεδριάσεις τους στις 24-01-2018 (γενική 

συνέλευση) και 28-12-2017 αντίστοιχα αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για συγχώνευση δι’ 

απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 80 του 

κ.ν. 2190/1920, τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 

16 του ν. 2515/1997 (εφεξής, η «Συγχώνευση»).   
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Σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, η συγχώνευση έγινε µε ενοποίηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά 

εμφανίζονταν στους Ισολογισμούς (µετασχηματισμού) της 31-12-2016 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 

και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας (εφεξής «Ισολογισμοί Συγχώνευσης»), που είχαν ήδη εγκριθεί από 

τα αντίστοιχα διοικητικά Συμβούλια των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων και τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. 

Με την έναρξη των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας λύεται και παύει να 

υπάρχει χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση και οι μερίδες της θα ακυρωθούν και το σύνολο  της 

υφιστάμενης περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και 

περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2166/1993 Ισολογισμό 

μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης σε 

συνδυασμό με την συνταχθείσα έκθεση του ορκωτού ελεγκτή μεταβιβάζεται στην απορροφώσα τράπεζα.  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών θα αναλάβει αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με 

τον νόμο, όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της 

απορροφώμενης Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που 

απαιτούνται για την μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή του κατά περίπτωση αμεταβίβαστου 

των διοικητικών αδειών, της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή.  

Ολόκληρη η περιουσία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας κινητά και ακίνητα και τα πάσης φύσεως 

δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, μεταβιβάζονται εκ του νόμου, λόγω της απορροφήσεως στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και αυτή αναλαμβάνει και αποδέχεται το σύνολο των υποχρεώσεων του 

παθητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων 

συγχώνευσης έχει επέλθει κατά το νόμο μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική 

διαδοχή), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περιγραφή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ούτε σε 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ούτε στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 του ν.2515/1997. Οι τυχόν 

εκκρεμείς δίκες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ή κατ’ αυτής θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς 

να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την 

επανάληψή της. 

Η επωνυμία της Συνεταιριστικής τράπεζας Σερρών μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης άλλαξε σε 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας». 

Οι πράξεις της Συνεταιριστικής Τράπεζα Πιερίας που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 (επόμενη 

της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού μετασχηματισμού, σύμφωνα με το ν. 2166/1993) μέχρι την 

ημέρα συγχωνεύσεως  θεωρούνται, από λογιστικής  και φορολογικής άποψης, ότι διενεργούνται για 

λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών και τα ποσά τους μεταφέρθηκαν στα βιβλία της τελευταίας 

µε συγκεντρωτική εγγραφή την ημέρα συγχωνεύσεως. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας, τα οποία προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την ημέρα συγχωνεύσεως, 

θεωρούνται ως αποτελέσματα  της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.  

Οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας που απέκτησαν μερίδες μετά την 31-12-2016 ή και μετά 

την 31-12-2017 τις αντάλλαξαν και αυτοί με μερίδες της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ’ ονόματι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας 

γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεχίζονται 

από την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών – Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας με τους ίδιους 

όρους και συμφωνίες.  

Ως εταιρικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που προήλθε  από την συγχώνευση θεωρείται το άθροισμα 

των μετοχικών κεφαλαίων των υπό συγχώνευση ιδρυμάτων. 

Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης λήφθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των 

Συγχωνευόμενων.  

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση κατ’ 

άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προκειμένου να επεξηγήσει και να δικαιολογήσει στους 
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μετόχους, από νομικής και οικονομικής άποψης, το από 25-01-2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής 

το «ΣΣΣ»). Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:  

IΙ. Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης – Πλεονεκτήματα 

IIΙ.     Νομική άποψη της Συγχώνευσης 

IIIΙ. Προσδιορισμός της σχέσης αξιών των Συγχωνευόμενων ιδρυμάτων και της Σχέσης Ανταλλαγής 

των μετοχών τους 

Για τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων, ώστε 

στην συνέχεια να προκύψει με βάση αυτό η σχέση ανταλλαγής των μερίδων, χρησιμοποιήθηκαν οι γενικώς 

παραδεκτές, και στη συγχώνευση ευλόγως εφαρμοζόμενες, αρχές και μέθοδοι αποτιμήσεως που ακολουθούνται 

διεθνώς για καθένα από τα Συγχωνευόμενα ιδρύματα, των οποίων τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη.  

Για τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν από τις ελεγκτικές εταιρείες «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμος Ελεγκτική 

Εταιρία» (για την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας) και «Ελληνική Ελεγκτική Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» 

(για την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών) οι οποίες σημειώνεται ότι δε συνδέονται  οποιοδήποτε τρόπο με τα 

υπό συγχώνευση ιδρύματα που η κάθε μία έλεγξε η ακόλουθη μέθοδος αφορά στην καθαρή θέση των υπό 

συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων όπως προκύπτουν από τους επίσημους δημοσιευμένους και ελεγμένους 

ισολογισμούς της 31-12-2016.   

 Συνεταιριστικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών προ συγχωνεύσεως: Στις 31/12/2016 το 

κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ανερχόταν σε 14.099.940,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 469.277 

μερίδια, µε δικαίωµα ψήφου,  ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα.  

Η Γενική Συνέλευση της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών» αποφάσισε την αύξηση του υφισταμένου 

αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν τα μέλη της από   469.277 σε 4.692.770  με διαίρεση 

(σπλιτ) ονομαστικής της αξίας από 30,00 ευρώ που είναι σήμερα σε 3,00 ευρώ.  Ως εκ τούτου οι μεριδιούχοι 

αντάλλαξαν κάθε παλαιά μερίδα της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» με 10 νέες. Η πράξη – 

απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός 

στην σχέση ανταλλαγής, ως κατωτέρω θα περιγραφεί, καθώς και ο αριθμός μερίδων που έλαβαν οι μεριδιούχοι 

των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας προ συγχωνεύσεως: Στις 31-12-2016 το 

κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ανερχόταν σε 5.792.310,77 ευρώ, διαιρούμενο σε 197.353,00 

συνεταιριστικά μερίδια, µε δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ το καθένα. 

Το κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση  αυξήθηκε συνεπεία αυτής με το ποσό 

των 5.792.310,77  ευρώ που αφορά το κεφάλαιο της συγχωνευόμενης πλέον του ποσού 4.251.062,23 ευρώ,  που 

αφορά μέρος των ποσών  υπέρ το άρτιο και των δύο ιδρυμάτων τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν.  

Η σχέση ανταλλαγής η οποία έχει καθοριστεί με βάση την καθαρή θέση  των δύο τραπεζών την 31/12/2016 

όπως προκύπτει από τους τελευταίους ελεγμένους ισολογισμούς και την οποία τα Διοικητικά Συμβούλια της 

απορροφώσας Τράπεζας και της απορροφώμενης  Τράπεζας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της 

απορροφώσας Εταιρείας προς την απορροφώμενη καθορίζεται ως παρακάτω. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, του Ν.2166/93 και του Ν. 2515/1997 αλλά και την γνώμη των άνω 

ελεγκτικών εταιριών που διενήργησαν τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων, ως δίκαιη και εύλογη 

σχέση ανταλλαγής των μεριδίων της Απορροφούμενης Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας  προς τις μερίδες της 

Απορροφώσας Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη 

αριθμητική σχέση:     

Α) Για τους μεριδιούχους της απορροφούμενης «Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας»:  
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Κάθε μεριδιούχος της απορροφούμενης  (πλην της απορροφώσας, η οποία κατέχει 4.692.770  μερίδες που 

ακυρώθηκαν λόγω σύγχυσης)  αντάλλαξε μία (1)  παλιά  μερίδας της απορροφουμένης προς  δεκαεπτά  (17) 

νέες μερίδες της απορροφώσας που εκδόθηκαν λόγω της συγχώνευσης.   

Δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφουμένης Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας έλαβαν συνολικά τρία εκατομμύρια 

τριακόσιες πενήντα πέντε  χιλιάδες και μία (3.355.001) μερίδες της απορροφώσας Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Σερρών με την ανταλλαγή των 197.353  παλιών μερίδων, ήτοι ποσοστό 41,7%  επί του συνόλου του εταιρικού 

κεφαλαίου της απορροφώσας Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών. Η ονομαστική αξία κάθε μερίδας ανήλθε στο 

ποσό των 3,00 ευρώ.    

Β) Για τους μεριδιούχους  της απορροφώσας «Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών»:  

Κάθε μεριδιούχος της  απορροφώσας αντάλλαξε κάθε  μία (1) παλιά μερίδα  της απορροφώσας προς μία (1) νέα 

μερίδα της απορροφώσας.  Δηλαδή οι μεριδιούχοι της απορροφώσας  «Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Σερρών»  έλαβαν συνολικά 4.692.770  νέες μερίδες  της απορροφώσας  με την ανταλλαγή των συνολικά 

4.692.770  παλιών μερίδων, ήτοι ποσοστό 58,3 % επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της 

απορροφώσας  Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Η ονομαστική αξία κάθε μερίδας ανήλθε στο ποσό των 3,00 

ευρώ.      

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας 

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση (Νέο συνεταιριστικό 

Κεφάλαιο Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας) ανήλθε αυξημένο σε 24.143.313 ευρώ 

(14.099.940,00 + 5.792.310,77 + 4.251.062,23)  ευρώ, διαιρούμενο σε 8.047.771 συνεταιριστικά μερίδια, µε 

δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 3,00  ευρώ το καθένα.  

Στη Γενική Συνέλευση της 30/05/2018 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μερίδας της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. , (με βάση το συμφωνηθέν τίμημα εισόδου των επενδυτών στη 

λογιστική τιμή μερίδας) από 3 ευρώ σε 1 ευρώ. Όσες συνεταιριστικές μερίδες ο αγοράστηκαν και στις δύο 

Συνεταιριστικές Τράπεζες, Σερρών – Πιερίας μετά από την 23-2-2018 στην ονομαστική τιμή των 30 ευρώ η 

μερίδα, έλαβαν αριθμό μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, που αναλογούν στην τιμή του 1 ευρώ.  

Παρακάτω παρατίθεται εξέλιξη των μερίδων και του κεφαλαίο από την 31/12/2016 έως και την 31/12/2018: 

  

Αρ. Μερίδων Ον.Αξία 

Συν.Αξία  

Κεφ. 

 

31/12/2016 α 469.998,00 30,00 14.099.940,00 

Διαίρεση μερίδων split (για κάθε 1 παλιά 10 νέες, 

ον.αξίας  3 €) β 4.699.980,00 3,00 14.099.940,00 

Ανταλλαγή με 1,0274  127.115,00 3,00 381.345,00 

Κατανομή Κλασματικών Μερίδων  1.568,00 3,00 4.704,00 

Αύξηση Κεφαλαίου Σερρών  για ανταλλαγή με σχέση 

16,3114 προς 1,0274 με μερίδες Πιερίας γ 3.219.108 3,00  9.657.324 

Κατανομή Κλασματικών Μερίδων  - 3,00 0,00 

Νέο σύνολο Μερίδων ον.αξίας 3 € δ = β+γ 

8.047.710,00 

   

24.143.130,00 

 

Αγορές μερίδων 1/1/17-22/2/18 ε       

Αύξηση Κεφ.Σερρών  με μερίδες Πιερίας αγοράς κατά 

το διάστημα 1/1/17-22/2/2018 στ 73.270,81 3,00 131.840,20 

Αγορές μερίδων 1/1/17-22/2/18 (διαιρεμένες με τη 

διάσπαση 1 προς 10) ζ 14.663,95 3,00 26.880,00 

Σύνολο η=δ+ε+στ 8.135.644,76   24.301.850,20 

Μείωση Ον.Αξίας από 3 € σε 1€ θ 8.100.616,73 1,00 8.100.616,73 
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Αγορές μερίδων 23/2/2018-31/12/2018 ον.αξίας 1 € ι 5.100,27 1,00 5.100,27 

Αγορές μερίδων 23/2/2018-31/12/2018 ον.αξίας 1 € κ 1.135.950,00 1,00 1.135.950,00 

Σύνολο 31/12/2018  9.241.667,00   9.241.667,00 

 

 

8.17 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Οι ονομαστικές αξίες των ενδεχόμενων και ανειλημμένων υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017(*) 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις    

Εγγυητικές επιστολές μέτριου κινδύνου 996  979 

Εγγυητικές επιστολές μέσου κινδύνου 4.872  5.846 

Εγγυητικές επιστολές υψηλού κινδύνου 3.819 3.188 

Σύνολο 9.687 10.012 

(*) για τα συγκριτικά στοιχεία βλέπε παρ.2.1.β. «Αλλαγές λόγω συγχώνευσης» 

 

8.18 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις χρήσεις μέχρι το 2009. 

Με βάση την αρχή της συντηρητικότητας η Τράπεζα διατηρεί σωρευμένη πρόβλεψη 154 χιλ. Ευρώ την 

31/12/2018 για τις χρήσεις 2013 – 2018. 

 

8.19 Δεσμεύσεις από Λειτουργικές  

Η Τράπεζα  έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης για τα καταστήματα, οι οποίες λήγουν  

μέχρι και το  έτος 2025.Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων, τα οποία καταχωρήθηκαν στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος της κλειόµενης χρήσης, ανήλθαν σε 113 χιλ. €. Οι μελλοντικές 

ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων 

λειτουργικής μίσθωσης, έχουν ως ακολούθως:  

 2018 2017 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   

Μέχρι 1 έτος 114 114 

Από 2 έως 5 έτη 445 445 

Πάνω από 5 έτη 81 81 

Σύνολο 640 640 

 2018 2017 
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9. Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεδεμένα μέρη  

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα 

Διοικητικά Στελέχη, κατά την 31/12/2018 έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2018 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 418.054,26 

Τόκοι Έξοδα 3.400,84 

Απαιτήσεις Δάνεια 390.999,88 

Τόκοι Έσοδα 28.577,88 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 134.815,99 

Συνεταιριστικές Μερίδες 277.931,00 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 134.124,46 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα Συνδεδεμένα Μέρη προσώπων του  ανωτέρω πίνακα 

κατά την 31.12.2018 έχουν ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2018 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 40.666,79 

Τόκοι Έξοδα 3,15 

Απαιτήσεις Δάνεια 1.072.129,10 

Τόκοι Έσοδα 58.393,80 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 1.319.899,25 

Συνεταιριστικές Μερίδες 38.549,00 

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

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015, ενσωματώνεται στη νομοθεσία η οδηγία 2014/59/ΕΕ, 

για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 82/891/ΕΟΚ, 2011/24/ΕΚ, 

2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς 

και των κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010 και (ΕΕ) 648/2012. Η βασική φιλοσοφία του νέου νόμου, είναι ότι, 

τις ζημίες ενός ιδρύματος δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι φορολογούμενοι πολίτες, παρά μόνο ως έσχατο 

μέσο. Οι ζημίες βαρύνουν πρωτίστως τους μετόχους και μετά τους πιστωτές (bail in). Οι παραπάνω 

διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ από 1.1.2016 

 

11. Τήρηση διαδικασιών Αδρανών λογαριασμών 

Ως αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του νόμου 4151/2013, ορίζονται 

οι καταθετικοί λογαριασμοί στους οποίους δεν έχουν πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία 

πραγματική συναλλαγή  από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο η Τράπεζα οφείλει να αποδώσει ετησίως στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό 

των αδρανών καταθέσεων. Η Τράπεζα δεν έχει συμπληρώσει 20 έτη λειτουργίας και ως εκ τούτου δεν 

είναι δυνατό να διαθέτει καταθέσεις που έχουν υπερβεί τα 20 έτη ακινησίας ώστε να θεωρηθούν 

αδρανείς και το υπόλοιπό τους να πρέπει να αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.  

 

12. Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Άρθρου Ν. 4374/2016 

Παρακάτω παραθέτουμε την πληροφόρηση για τη χρήση 2018 όπως ορίζουν οι διατάξεις  του Νόμου 

4374/2016. 

Άρθρο 6. Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και 

επιχορηγούμενα πρόσωπα. Πληρωμές της χρήσεως 2018 για λόγους διαφήμισης, προβολής ή 

προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών λόγω χορηγιών κάθε είδους, οι οποίες: 
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α) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη: αα) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ββ) επιχείρηση 

ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, γγ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω 

επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή κατά τον ορισμό του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 ή 

β) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που 

αφορούν περαιτέρω πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α' ανωτέρω.  

 

1/1-31/12/2018 

Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές 

Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο  Ποσά σε €  

ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ 2.090 

WIN  ΕΠΕ 1.488 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε. 6.000 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ) 868 

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 149 

ΜΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3.280 

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 360 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 206 

ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 500 

ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 130 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΣΜΑΡΩ 908 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.150 

TRAVELING GUIDE LTD 90 

ΚΑΤΣΙΡΗ ΑΓΟΡΩ 600 

ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ Κ 170 

Ι.ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. 3.000 

Σύνολο 21.089 

    

Δωρεές & Επιχορηγήσεις 

Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο  Ποσά σε €  

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ  300 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΣ 200 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 496 

ΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 304 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 174 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 300 

ΔΩΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ 20 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΕ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.060 

ΚΥΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ CHILDS HAPPINESS 5 

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.000 

ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.860 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 5 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 763 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 500 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 372 

ΕΞΕΔΡΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 300 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 300 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 50 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  500 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ 1.000 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 884 

Σύνολο 10.591 

    

Γενικό Σύνολο 31.680 
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1/1-31/12/2018 

Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές 

    

Πληρωμές σε Νομικά  Πρόσωπα 12.005 

Πληρωμές σε Φυσικά Πρόσωπα 19.674 

Γενικό Σύνολο 31.680 

 

 

13. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Τα Σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναφέρονται παρακάτω: 

 Την 08/01/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1621974, το 

τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 30/04/2018 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με 

την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 

114219752000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 1/08.01.2019 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Σερρών Καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 

Σερρών. 

 Την 14/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1695161, το 

τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 06/03/2019 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με 

την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 

114219752000, ο οποίος εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 3/14.03.2019 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Σερρών καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 

Σερρών. 

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού η οποία διαμορφώνεται ως 

εξής: 

1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός 

Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.». Η επωνυμία και ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται 

αντίστοιχα ως COOPERATIVE BANK OF CENTRAL MACEDONIA.LTD.  
 

 

14. Γνωστοποιήσεις πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α.  9  

Από 1/1/2018 η Τράπεζα εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα («ΔΠΧΑ 9»). Το 

ΔΠΧΑ 9 πραγματεύεται τις λογιστικές απαιτήσεις για την κατάταξη και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών 

μέσων, τη λογιστική απομείωσης και τη λογιστική αντιστάθμισης. Αντικατέστησε το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα :Αναγνώριση και Επιμέτρηση («ΔΛΠ 39») και ισχύει για ημερομηνίες έναρξης 

την 1/1/2018 ή μεταγενέστερα.  

Οι μεταβατικές αυτές γνωστοποιήσεις της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 παρέχουν πληροφορίες 

προκειμένου να κατανοηθεί η επίπτωση της εφαρμογής του νέου λογιστικού προτύπου στην Κατάσταση  

Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας  την 1/1/2018.   

Για σκοπούς υπολογισμού της αναμενόμενης ζημίας πιστωτικού κινδύνου, οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυμάτων και τα ομόλογα ταξινομούνται σε στάδια (stages) ως εξής:   

• Στάδιο 1 (Stage 1): Το στάδιο 1 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα που δεν έχουν 

σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης. Το στάδιο 1 

επίσης περιλαμβάνει ανοίγματα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το άνοιγμα έχει 
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αναταξινομηθεί από τα στάδια 2 ή 3. Στο στάδιο αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου 

αναγνωρίζονται με βάση την πιθανότητα αθετήσεως εντός των επόμενων δώδεκα μηνών. 

Η Τράπεζα ως βασικό, αντικειμενικό και εύκολα αποκτήσιμο κριτήριο, υιοθέτησε την καθυστέρηση έως και 

30 ημέρες στη εξυπηρέτηση των δανείων.  

• Στάδιο 2 (Stage 2): Το στάδιο 2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα για τα οποία έχει 

υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση. Το στάδιο 2 περιλαμβάνει 

επίσης ανοίγματα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το άνοιγμα έχει αναταξινομηθεί από 

το στάδιο 3. Στο στάδιο αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη την 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής του μέσου.  

Η Τράπεζα ως βασικό, αντικειμενικό και εύκολα αποκτήσιμο κριτήριο, υιοθέτησε την καθυστέρηση 31 έως 

και 90 ημέρες στη εξυπηρέτηση των δανείων.  

• Στάδιο 3 (Stage 3): Το στάδιο 3 περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα/απομειωμένα ανοίγματα. Στο στάδιο 

αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής του μέσου. 

Η Τράπεζα ως βασικό, αντικειμενικό και εύκολα αποκτήσιμο κριτήριο, υιοθέτησε την καθυστέρηση πάνω από 

90 ημέρες στη εξυπηρέτηση των δανείων  

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στα απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση ανοίγματα οι αναμενόμενες 

ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται πάντοτε για όλη τη διάρκεια ζωής του μέσου. Ως απομειωμένα 

κατά την αρχική αναγνώριση ανοίγματα, ορίζονται τα ακόλουθα:  

• Ανοίγματα που τη στιγμή της εξαγοράς ικανοποιούν τα κριτήρια των η εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.  

• Ανοίγματα για τα οποία υπήρξε τροποποίηση των όρων αποπληρωμής, είτε λόγω οικονομικής δυσχέρειας 

είτε όχι, η οποία οδηγεί ταυτόχρονα σε διακοπή αναγνωρίσεως και αναγνώριση νέου στοιχείου του 

ενεργητικού με απομειωμένη αξία εκτός αν η διακοπή αναγνωρίσεως αφορά σε αλλαγή πιστούχου 

επιχειρηματικού δανείου περίπτωση στην οποία πραγματοποιείται εκ νέου αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του νέου πιστούχου. 

Επίπτωση πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 9 

Η επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 9 την 1/1/2018 για την Τράπεζα ανήλθε σε € 1.200 εκατ.  η 

οποία αναλύεται  στον παρακάτω πίνακα: 

Επίπτωση Πρώτης Εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 9  στα Ίδια Κεφάλαια 1/1/2018 

Μείωση από πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης 1.200 

Αναβαλλόμενη φορολογία (348) 

Καθαρή επίπτωση της Πρώτης Εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 στα Ίδια Κεφάλαια 852 

 

 Η Τράπεζα αναγνώρισε αναβαλλόμενο φόρο επί της καθαρής επίπτωσης της πρώτης εφαρμογής του 

Δ.Π.Χ.Α 9 την 1/1/2018. Η Διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει και να βελτιώνει τις λογιστικές διαδικασίες, τους 

εσωτερικούς ελέγχους και το πλαίσιο διακυβέρνησης που απαιτείται για την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 9.  

Κανονιστικές μεταβατικές ρυθμίσεις Δ.Π.Χ.Α. 9 

Εποπτική μεταχείριση εκτιμωμένης επίπτωσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 

Την 25 Οκτωβρίου 2017 επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της προτάσεως Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

όσον αφορά στη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του Δ.Π.Χ.Π. 9 

στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Ο Κανονισμός (2395/2017) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την 12η Δεκεμβρίου 2017.  

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, προβλέπεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα δύνανται, από την πρώτη 

ημερομηνία εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 και για μία πενταετία, να προσθέτουν/επαναφέρουν στον δείκτη CET1 

το μετά από φόρους ποσό της διαφοράς των προβλέψεων που προέκυψαν κατά τη μετάβαση στο νέο πρότυπο 

Δ.Π.Χ.Α. 9 σε σχέση με τις προβλέψεις που αναγνωρίστηκαν μέχρι την 31/12/2017 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 



    Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018 

78 

 

(«στατικό» ποσό). Το ποσό της διαφοράς των προβλέψεων που προστέθηκε στο δείκτη θα βαίνει ετησίως 

μειούμενο με βάση ένα συντελεστή σταθμίσεως ώστε το ποσό των προβλέψεων που προστέθηκε στο δείκτη 

να μειώνεται σταδιακά μέχρι να επέλθει η πλήρης απορρόφηση της επιπτώσεως από την εφαρμογή του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 με το πέρας της πενταετίας. Οι συντελεστές σταθμίσεως ορίστηκαν ανά έτος σε 0,95 τον 1ο χρόνο, 

0,85 τον 2ο, 0,7 τον 3ο, 0,5 τον 4ο και 0,25 τον τελευταίο χρόνο.  

Επιπρόσθετα, τα τραπεζικά ιδρύματα δύνανται, για μία πενταετία από την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9, 

να προσθέτουν/ επαναφέρουν στο δείκτη CET1 το ποσό, σταθμισμένο κατ’ έτος με τους ανωτέρω συντελεστές 

σταθμίσεως, των μετά από φόρους προβλέψεων των κατηγοριών απομειώσεως 1 και 2 κατά την ημερομηνία 

συντάξεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο βαθμό που αυτό υπερβαίνει το ποσό των αντίστοιχων 

προβλέψεων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 (1/12018). Οι κατηγορίες απομειώσεως 

1 και 2 ορίζονται αντίστοιχα ως οι αναμενόμενες ζημίες απομειώσεως με βάση την πιθανότητα αθετήσεως 

εντός 12 και με βάση την πιθανότητα αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, 

εξαιρουμένων των απομειωμένων χρηματοοικονομικών μέσων. 

Επίπτωση της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 στα Εποπτικά Κεφάλαια. 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, κάνει χρήση των του άρθρου 473Α  (εκτός της 

παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου) του Κανονισμού  Ε.Ε. 2395/2017 και εφαρμόζει τις μεταβατικές διατάξεις 

που προβλέπονται για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας. Έτσι ο Δείκτης Κεφαλαίου κοινών 

Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) διαμορφώνεται την 31/12/2018 σε 11,20% βάσει των μεταβατικών 

διατάξεων, ενώ η επίπτωση από την πλήρη εφαρμογή εκτιμάται περίπου σε 0,98%, με τον δείκτη να 

διαμορφώνεται σε 10,22%. 

Επίπτωση Πρώτης Εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9  

στα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 

ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

  31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017 

  

Δ.Π.Χ.Α.9 

βάσει 

μεταβατικών 

διατάξεων 

Δ.Π.Χ.Α.9 

βάσει  πλήρους 

εφαρμογής ΔΛΠ 39 ΔΛΠ 39 

Μέσα Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET 1) 11,20% 10,22% 4.890 3.990 

Σύνολο Σταθμισμένου έναντι κινδύνων Ενεργητικού 82.579 82.579 47.086 35.011 

Συνολικός Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 11,20% 10,22% 10,38% 11,40% 

 

15. Επιπτώσεις Συγχώνευσης 

Την 25/01/2018 υπογράφηκε το  Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Αστικών Συνεταιρισμών που 

λειτουργούν ως Πιστωτικά Ιδρύματα με τις επωνυμίες «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» και « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.». Το Σχέδιο Συγχώνευσης, 

εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών με το από 30-5-2018 και με αριθμό 44/2018 πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης του πρώτου (απορροφούντος) και το από 14-2-2018 και με αριθμό 

106/2018 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του δευτέρου (απορροφουμένου). 

Η συγχώνευση έγινε σύμφωνα με το 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του 

άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, των άρθρων 68-79 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 98 του 

ν. 4316/2014 , ως ισχύουν, με τη μεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του με αριθμό 

17.054/2018 συμβολαίου παθητικού του απορροφούμενου συνεταιρισμού "«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.», όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της 

31-12-2016, που συντάχθηκε για τον σκοπό του μετασχηματισμού και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή κ. Νικόλαο Καμπούτα ως στοιχεία ισολογισμού του απορροφουμένου συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.».  Η συγχώνευση 

τελειούται από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη 

συγχώνευση των παραπάνω Συνεταιρισμών. 
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Λόγω Νομικών και Κανονιστικών προβλημάτων, η έγκριση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. 

Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε., εγκρίθηκε την 27/12/2018. 

 

Το  ανωτέρω γεγονός σε συνδυασμό με την σημαντική διαδικασία αλλαγής των πληροφοριακών 

συστημάτων και των δύο Τραπεζών, δεν έκανε δυνατή την ολοκληρωμένη εφαρμογή με τις 

λεπτομερειακές απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9, με την πληρότητα και την λεπτομέρεια που θα ήθελε η 

Διοίκηση να επιτύχει, ώστε να καλύπτει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις του 

Προτύπου.  

Οι παραπάνω δυσκολίες οδήγησαν τη διοίκηση στην εφαρμογή μιας απλοποιημένης αλλά αποδεκτής 

προσέγγισης υπολογισμού    των αναγκαίων πρόσθετων προβλέψεων κατά Δ.Π.Χ.Α. 9 την 1/1/2018, οι 

οποίες διαφέρουν με την αρχική προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί κατά την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης  2017 ποσού 3.147 χιλ.€, λόγω επανεκτίμησης και θετικής 

μεταβολής βασικών μεγεθών που επηρέασαν τον αρχικό προσδιορισμό των προβλέψεων.  

Ήδη η Τράπεζα έχει αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρία την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α.9 

με την εγκατάσταση μηχανογραφικής εφαρμογής, που καλύπτει τις απαιτήσεις του Προτύπου και των 

Εποπτικών Αρχών. 

Η πλήρης λειτουργία του προγράμματος θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση του νέου 

αναβαθμισμένου μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας (CSB2). 
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Σέρρες,  30 Μαΐου 2019 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου 

    

    

Ο Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

    

    

    

Βέρρος Δήμος του Νικολάου Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου 

    

    

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

    

    

Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ 

    

    

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου 

    

    

    

Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία 

    

    

    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   

    

Εμμανουηλίδης Ξενοφών Αθανασίου Δημήτριος 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2018-31/12/2018) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής 

Μακεδονίας σας καλωσορίζουμε στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της νέας Τράπεζας.  

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρήση 2018 (1/1-31/12/2018) και είναι 

εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 43Α του Κ.Ν. 2190/1920. Η Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή όλες τις σχετικές, αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

Προτού σας παρουσιάσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018, θα θέλαμε να κάνουμε μια 

αναδρομή στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας, μέσα στις οποίες λειτούργησε το Ελληνικό 

Τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που πέρασε. 

Ελληνική Οικονομία 

Το 2018, σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας ανήλθε σε  1,9%, από 1,4% του προηγούμενου έτους 2017. Σε αυτήν την άνοδο συνέβαλλαν 

σημαντικά οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι  οποίες υπερέβησαν τις αρχικές προβλέψεις και η 

αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

Βασικό μοχλό αποτέλεσε και ο Τουρισμός, συνεισφέροντας το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης των 

συνολικών εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία αυξήθηκαν στο 15,3% του ΑΕΠ το 2018 από 14,2% το 2017. 

Ο  πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,8% το 2018 από 1,1% το 2017. Η απουσία σημαντικών νέων αυξήσεων 

στην έμμεση φορολογία κατά το 2018 και η ταχεία υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου 

από τον Οκτώβριο, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που συγκράτησαν τον πληθωρισμό σε 

χαμηλότερα επίπεδα.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2019 αναμένεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

1,9%. Σ’ αυτή την εξέλιξη εκτιμάται ότι θα συμβάλουν τόσο ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας όσο 

και η εγχώρια ζήτηση, με τη σταθεροποίηση της κατανάλωσης αλλά και την ανάκαμψη της επενδυτικής 

δαπάνης. 

Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα 

Όσον αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, εντός του 2018 η ρευστότητα των τραπεζών ενισχύθηκε   

και βελτιώθηκε η σύνθεση των πηγών Χρηματοδότησης των τραπεζών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η 

κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της 

άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (στις αρχές του 2018) δεν έδειξαν κεφαλαιακό έλλειμμα, 

αλλά η κερδοφορία στο τραπεζικό σύστημα παρέμεινε αδύναμη, μη επιτρέποντας περαιτέρω ενίσχυση 

των κεφαλαίων.  

Οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν αύξηση. Μέρος της αύξησης οφείλεται στην 

επιστροφή αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων στις τράπεζες, η οποία είχε μεγαλύτερη έκταση από 

τα προηγούμενα έτη.  

Το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς συνεχίζει να αποτελεί το 

βασικό  πρόβλημα αυτών. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις 

αυξήθηκε το 2018 σε 47,4% και συνεχίστηκε η βελτίωση του αποθέματος των στοιχείων αυτών, κυρίως 

επειδή πολλές απαιτήσεις πωλήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα ή διαγράφηκαν. Παρόλο που 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί από τις Τράπεζες, για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (μείωση κατά το 1/4, μέχρι το τέλος του 2018, σε σύγκριση με τον του 2016), το μέγεθος των 
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προβληματικών στοιχείων, επιδρά αρνητικά στην πιστοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών και 

περιορίζει τις δυνατότητές τους να αντλήσουν πόρους προς αναδανεισμό.   

Μέσα σε αυτές τις ομολογουμένως αντίξοες συνθήκες η  Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Κεντρικής Μακεδονίας συνέχισε τις προσπάθειές της για την επίτευξη των βασικότερων στόχων που έχει 

θέσει από την αρχή:  

- την συνέχιση της χρηματοδότησης των  υγειών επιχειρήσεων σε Νομούς  Σερρών και 

Πιερίας  

 Χορηγήσεις 

31/12/2018 

Σερρών 

31/12/2017 

Σερρών 

% 17/18 

Σερρών 

31/12/2018 

Ενοποιημένο 

 

31/12/2017 

Ενοποιημένο 

 

% 17/18 

Ενοποιημένο 

73.639χιλ.€ 66.149χιλ. € +11% 120.539 χιλ.€ 112.256  χιλ.€ +7% 

Αν και οι συστημικές Τράπεζες (όπως είναι σε όλους γνωστό) δεν υποστήριζαν την χρηματοδότηση  των 

επιχειρήσεων τα χρόνια της κρίσης, η Τράπεζα Σερρών το 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 11 % σε σχέση 

με το 2017, ενώ σε ενοποιημένη βάση με την Πιερία το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίασαν αύξηση οι 

χορηγήσεις κατά 7%. 

   

- την αποτελεσματική διαχείριση  των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

α) βελτιώσαμε την εισπραξιμότητα των καθυστερημένων δανείων 

β) προχωρήσαμε σε νέες ρυθμίσεις που διευκόλυναν την αποπληρωμή των οφειλών (421 νέες ρυθμίσεις 

ποσού  23.720 χιλ. € ) 

γ) αναγγείλαμε το 65 πλειστηριασμούς ακινήτων ( όχι πρώτης κατοικίας) ώστε να εισπράξουμε μέρος 

των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών μας, στη προσπάθειά μας να προστατεύσουμε την ομαλή λειτουργία 

της Τράπεζας.  

 

- την αύξηση των καταθέσεων  

Καταθέσεις 

31/12/2018 

Σερρών 

31/12/2017 

Σερρών 

% 17/18 

Σερρών 

31/12/2018 

Ενοποιημένο 

 

31/12/2017 

Ενοποιημένο 

 

% 17/18 

Ενοποιημένο 

61.594 χιλ.€ 52.223 χιλ. € +18% 105.589 χιλ.€ 92.844  χιλ.€ +14% 

 

Οι καταθέσεις της Τράπεζας Σερρών παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο (παρά την κρίση) κατά 18% και 

σε ενοποιημένη βάση με την Πιερία το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίασαν αύξηση κατά 14%. 
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- την διεύρυνση του αριθμού των μελών 

Μέλη 

31/12/2018 

Σερρών 

31/12/2017 

Σερρών 

% 17/18 

Σερρών 

31/12/2018 

Ενοποιημένο 

 

31/12/2017 

Ενοποιημένο 

 

% 17/18 

Ενοποιημένο 

8.950 7.158 +25% 14.367 12.419 +16% 

 

Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση του αριθμού των μελών της Τράπεζας Σερρών κατά 25% (που 

οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση 1.440 αγροτών) φτάνοντας στα 8.950 μέλη, ενώ μαζί με τη 

Πιερίας ο αριθμός των μελών διαμορφώθηκε στα 14.367, δηλαδή αύξηση 14% σε ενοποιημένη 

βάση.  

 

- την ανάπτυξη της Τράπεζας 

Η συνεργασία εντός του 2018  με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) εκτός από τη 

δημιουργία 1500 νέων λογαριασμών, επέφερε στην Τράπεζα και τα παρακάτω άμεσα έσοδα: 

α) Αύξηση του κεφαλαίου κατά 117 χιλ. € περίπου   

β) Εγγραφή περίπου 1.300 νέων μελών 

γ) Έσοδα από προμήθειες φακέλων 109 χιλ €  

δ) Έσοδα από εμβάσματα / μεταφορές κεφαλαίων 10 χιλ € 

ε) Έσοδα από τόκους περίπου 300 χιλ. € 

 

(Σύνολο εσόδων 419.000 + 117.000 κεφάλαιο = 536.000 συνολικό όφελος από συνεργασία με 

ΕΒΖ)  

   Θα πρέπει επίσης να προστεθεί στα παραπάνω ότι κατά το 2018 εκδόθηκαν 2.888 χρεωστικές κάρτες. 

 

Επίσης η Τράπεζά μας συνεχίζει από τα μέσα του 2016 να στηρίζει τους πελάτες της στην παρεχόμενη 

υπηρεσία  των ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω των τερματικών συσκευών  POS στην  πιο συμφέρουσα 

οικονομικά πρόταση για τα μέλη της.  

 

Ενισχύσαμε το επίπεδο των άλλων τραπεζικών εργασιών αξιοποιώντας τις δυνατότητες του web banking, 

εκτελώντας εμβάσματα εισαγωγών – εξαγωγών, διατραπεζικές συναλλαγές κλπ, με αποτέλεσμα την 

βελτίωση  των εσόδων από άλλες τραπεζικές εργασίες. 

 

Έτσι το 2018 κατορθώσαμε σε αυτό το δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να δημιουργήσουμε 

λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, προ αποσβέσεων και προ προβλέψεων) ύψους 116 χιλ €.  
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Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας πάνω από τα όρια που προβλέπονται 

από την Τράπεζα Ελλάδος. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας  και την 

εξέλιξή του από το 2017 έως την 31/12/2018. 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

31/12/2018 Ενοποιημένος 31/12/2017 Ενοποιημένος 31/12/2017 Σερρών 

11,20% 10,89% 10,38% 

Παράλληλα, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενισχύουμε τις γνώσεις των στελεχών μας προσδιορίζοντας συγχρόνως τους 

βέλτιστους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα της Τράπεζας. 

Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι πετύχαμε σημαντική  αύξηση των καταθέσεων κατά 12,7 εκ. € περίπου, 

γεγονός που αποδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών μας. 

 

Αγαπητοί Συνέταιροι, 

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες και στο Νομό μας , πρέπει 

να τονίσουμε την συνέχιση της υποστήριξης της Τράπεζας από εσάς, του παλιούς αλλά και τους νέους 

συνεταίρους, με τους οποίους αναπτύξαμε σημαντικές συνεργασίες.     

Βασικό μέλημα όλων μας,  Διοίκησης, Εργαζομένων και Συνεταίρων  παραμένει η συμμετοχή στο 

κεφάλαιο της Τράπεζας περισσότερων επιχειρήσεων και  οικογενειών των Νομών Σερρών και Πιερίας.  

Συνεχίσαμε την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Τράπεζάς και την βελτίωση των τεχνολογικών 

υποδομών ώστε να προσφέρουμε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούμε στον κοινωνικό ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Κεντρικής Μακεδονίας, που υποστήριξε κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και συμπολίτες μας με  

σημαντικά προβλήματα επιβίωσης. 

 

Αναπτυξιακή προοπτική και στόχοι 

Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Τράπεζά μας, αφού κατορθώσαμε μετά από 

ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες να πετύχουμε τη συγχώνευσή μας με την Τράπεζα Πιερίας, γεγονός 

μοναδικό για Συνεταιριστικές Τράπεζες στον Ελλαδικό χώρο (ίσως και στον Ευρωπαϊκό). 

Η συγχώνευση αυτή, ανεξάρτητά με το βαθμό δυσκολίας τόσο στην νομική υλοποίηση όσο και στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, που η χρηστή 

διαχείρισή τους θα προσφέρουν την δυναμική ανάπτυξη της Τράπεζας στην Κεντρική Μακεδονία, που 

ήταν και είναι ο βασικός στόχος της Διοίκησης. Πλέον η προοπτική δραστηριοποίησης και σε όμορους 

Νομούς (π.χ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής κ.λ.π.) είναι εφικτή, ιδιαίτερα στους τομείς της 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού και των μονάδων παραγωγής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η υποστήριξη εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι από τις βασικές 

προτεραιότητες της Τράπεζάς μας, αφού ήδη χρηματοδοτήσαμε με την υποστήριξη του ΟΑΕΠ 

(Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων)  4 Ελληνικές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν ή 

ολοκληρώνουν συμβάσεις εξωτερικού σκοπού συνολικού ύψους 16 εκατ. €           
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Κυρίες και Κύριοι, 

Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την αμείωτη εμπιστοσύνης σας προς την Τράπεζά μας. 

Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να αποδώσουν οι προσπάθειες που καταβάλουμε από την αρχή της θητείας 

μας με στόχο την ανάπτυξη και την βελτίωση των υπηρεσιών της Τράπεζάς μας. 

Γιατί πρέπει να έχει ο τόπος μας την ανάπτυξη που μας αξίζει.  

 

Με τιμή 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΥΝ.Π.Ε.»  (πρώην ΣΕΡΡΩΝ) προέρχεται από 

μετεξέλιξη του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών ο οποίος ιδρύθηκε με την από 29/11/1994 συνέλευση των 

μελών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.1667/86. Με την υπ΄αριθμ. 14-9/5/2004 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού λειτουργεί ως Πιστωτικό Ίδρυμα, με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού, με 

την υπ΄αριθμ.166-23/12/2003 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας 

της Ελλάδος. 

 Με την απόφαση της Γ.Σ. της 30/05/2018 εγκρίθηκε το από 25/01/2018 Σχέδιο Συγχώνευσης με την 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ  ΣΥΝ.Π.Ε.». 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610216, το από 30/05/2018 

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η οποία εδρεύει 

στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ , TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), 

από το οποίο προκύπτει ότι:  

- Αναγνώστηκε η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

- Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

- Εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη 

ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 

για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης. 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610484, η με αρ. 17.054 από 

31/07/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΑΙ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των 

άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, των άρθρων 68-79 του ν. 

2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014. 

 Την 14/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1695161, το 

τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 06/03/2019 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, ο οποίος εδρεύει 

στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), 

καθώς και η με αρ. 3/14.03.2019 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την 

επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.». Η επωνυμία και ο 

τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται αντίστοιχα ως COOPERATIVE BANK OF CENTRAL 

MACEDONIA.LTD. 

  

Η Τράπεζα έχει την έδρα της στην πόλη των Σερρών, οδός Β.Βασιλείου & Ν.Πλαστήρα και είναι καταχωρημένη στο 

Βιβλίο Μητρώο Συνεταιρισμών  του Ειρηνοδικείου Σερρών  με την υπ΄αριθμ.1/2019 πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών. 

Η Συνεταιριστική Κεντρικής Μακεδονίας, δραστηριοποιείται σε όλες τις κύριες τραπεζικές εργασίες: καταθέσεις, 

χορηγήσεις, κίνηση κεφαλαίων, εγγυητικές επιστολές και συνεχώς αναπτύσσει νέες δραστηριότητες. 

Το προσωπικό της Τράπεζας στο τέλος της χρήσης του 2018 ανέρχεται σε 44 άτομα. Η Τράπεζα έχει συνολικά 4 

καταστήματα στις πόλεις: Σέρρες, Ηράκλεια, Κατερίνη και Λεπτοκαρυά Πιερίας. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής  Μακεδονίας  έχει θεσπίσει το απαιτούμενο πλέγμα πολιτικών διαδικασιών οι οποίες 

εφαρμόζονται πιστά, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας και να εναρμονιστεί με το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο. Οι διαδικασίες αυτές συνεχώς αναπροσαρμόζονται όταν απαιτείται από τις οικονομικές, τις 

νομοθετικές και  τις εποπτικές αλλαγές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Πολιτική ρυθμίσεων, διαγραφών και προβλέψεων, κλιμακίων χρηματοδοτήσεων, διαδικασιών 

και ελέγχων αδρανών λογαριασμών, ξέπλυμα χρήματος, θεμάτων προσωπικού, συνεργασίες με προμηθευτές, τιμολογιακή 

πολιτική κ.α.  

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 9 μέλη. Την 27η 

Μαρτίου 2018 το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, διόρισε προσωρινή διοίκηση, λόγω λήξης της προηγούμενης και 

αδυναμίας προκήρυξης  εκλογών λόγω της εν εξελίξει συγχώνευσης. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου  Πρόεδρος  

2 Βέρρος Δήμος του Νικολάου Α΄  Αντιπρόεδρος  

3 Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου Β΄  Αντιπρόεδρος 

4 Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ Γραμματέας 

5 Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου Ταμίας 

6 Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου Μέλος 

7 Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου Μέλος 

8  Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου Μέλος 

9 Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία Μέλος 

 

Η οργανωτική δομή και η λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας διέπεται από τις βασικές αρχές 

του Κώδικα Δεοντολογίας,  στον οποίο περιγράφονται οι πρακτικές της Τράπεζας σχετικά με το σύνολο των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, οι οποίες βασίζονται τόσο σε βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές όσο και  σε 

υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.  

Πρωταρχικοί στόχοι της Τράπεζας Σερρών, είναι η αξιοπιστία, η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, η συνέπεια και η 

συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της.  

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας ως γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας,  λειτουργεί με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς,  κοινωνικούς 

και  περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της. Η οργανωτική δομή της Τράπεζας, διέπεται 

από τις βασικές αρχές της ανεξαρτησίας, της εντιμότητας, της ακεραιότητας, της εχεμύθειας, οι οποίες αναφέρονται στον 

Κώδικα Δεοντολογίας      
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Τα στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό 

στοιχείο στα οποία επενδύει  με τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Την 31.12.2018 το προσωπικό της Τράπεζας ανήλθε σε 44 

άτομα και στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνθεσή του:  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΦΥΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟ 
  

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 0 2 4,55% 

ΜΕΤ/ΚΟ 2 3 5 11,36% 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 6 12 18 40,91% 

ΤΕΙ 1 5 6 13,64% 

ΙΕΚ 2 2 4 9,09% 

ΛΥΚΕΙΟ 6 3 9 20,45% 

  19 25 44 100,00% 

 

 

Επισημαίνεται ότι ποσοστό άνω του 70% του προσωπικού της Τράπεζας κατέχει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης 

εκπαίδευσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Τράπεζα  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο εκπαίδευσης  του προσωπικού 

της. 

Όλοι  οι εργαζόμενοι της Τράπεζας τηρούν  τον «Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» και όλες οι 

πράξεις τους στηρίζονται στις  παρακάτω  αρχές εταιρικής συμπεριφοράς: Νομιμότητα, προτεραιότητα στους πελάτες, 

ποιότητα προσωπικού, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, σεβασμός στο περιβάλλον. 

Βασική μέριμνα της Τράπεζας είναι να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού της, παρέχοντας προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζοντας σύγχρονα 

συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη 

και ανάδειξη των ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας σας στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του 

προσωπικού αλλά και την προσέλκυση νέων ικανών συνεργατών,  διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές 

εξέλιξης. Σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και  τη διαφορετικότητά τους χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, 

φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Επίσης παρέχει δίκαιες αμοιβές τηρώντας τις εκ 

του Νόμου προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

                     ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018                                                                                                                                            

 

 

Παρακάτω παρατίθεται το  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της Τράπεζας: 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δραστηριότητά της. Προσπαθεί να περιορίσει τη σπατάλη φυσικών πόρων, 

ανακυκλώνοντας άχρηστες συσκευές και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στη μείωση 

κατανάλωσης χαρτιού.    
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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες – όπως και οι Συστημικές -  υπόκεινται στην αξιολόγηση και την εποπτεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, στη οποία αποστέλλονται όλες οι αναφορές σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου 

να αξιολογηθούν οι εποπτικοί και αποδοτικοί δείκτες, όπως αυτοί ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  έχει τη συνολική ευθύνη για τη θέσπιση ενός αυστηρού και 

ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, το οποίο βρίσκεται   σε εναρμόνιση με τους εποπτικούς κανόνες και τις 

διεθνείς  εξελίξεις. Οι χρηματοοικονομικοί αυτοί κίνδυνοι είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος συναλλάγματος και 

επιτοκίων (κίνδυνος αγοράς) και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Η Διοίκηση με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των κινδύνων αυτών, έχει σαν στόχο να ελαχιστοποιεί τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και να επανεξετάζει διαρκώς τις πολιτικές που 

εφαρμόζει, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς και να βελτιώνει τις 

εφαρμοστέες πρακτικές. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (Δ.Α.Ε.Ε.Κ.) 

Με τον Πυλώνα 2, τέθηκαν απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την  αξιολόγηση και τον έλεγχο του συνόλου 

των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται με τη Διαδικασία 

Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ), κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007. Η 

αξιολόγηση αυτή γίνεται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα, πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 Το Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελεί μέρος του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Αποτυπώνει την 

κατάσταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και τα προβλεπόμενα μέτρα που θα ληφθούν για την 

αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής της θέσης, στην περίπτωση επιδείνωσης των χρηματοοικονομικών της, λόγω 

συστημικών ή μη παραγόντων.  

Το Σχέδιο Ανάκαμψης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο των  διατάξεων του Ν.4335/2015 (Άρθρο2) για την ενσωμάτωση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 59/ΕΕ του2014 και των Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής 98/18.7.2016 και 99/18.7.2016 που 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης.  

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (η 

Τράπεζα) της 31ης Δεκεμβρίου 2018 που καλύπτουν την οικονομική χρήση 2018, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συνεχίζεται από τη χρήση 2014, στην 

οποία έγινε και η υιοθέτησή τους  και σύμφωνα με αυτά παρουσιάζονται τα στοιχεία των χρήσεων 2016 έως και 2018. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα από τα βασικά μεγέθη της Τράπεζας κατά την 31/12/2018: 
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Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε   105,6 εκ. Ευρώ, αυξημένες κατά 12,8 εκατ. Ευρώ, έναντι του 2017 που ήταν 92,8 

εκ. Ευρώ πετυχαίνοντας παράλληλα και μείωση του μέσου επιτοκίου καταθέσεων από 1,9% σε 1,7%, γεγονός 

που αποδεικνύει την βελτίωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Το σύνολο των Χρηματοδοτήσεων αυξήθηκε  από 112 εκ. Ευρώ σε 121 εκ Ευρώ από το 2017 παρουσιάζοντας 

αύξηση 8% περίπου. Οι νέες χρηματοδοτήσεις  είναι στοχευμένες σε επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα 

και πλήρως εξασφαλισμένες, είτε με προσημειώσεις, είτε με εκχώρηση βέβαιων εισπράξεων όπως ΛΑΓΗΕ, 

Φωτοβολταϊκά  κ.α.      

Οι Προβλέψεις Επισφαλών Χορηγήσεων αυξήθηκαν από 31,3  εκ Ευρώ του 2017, σε 33 εκ. Ευρώ, κυρίως λόγω 

της εφαρμογής από την 1.1.2018 του νέου Ελεγκτικού Προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», 

πετυχαίνοντας επιπλέον ενίσχυση του δείκτη Προβλέψεις προς Δάνεια 

Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) ανήλθε σε 4,6εκ. Ευρώ, έναντι 4,4εκ. Ευρώ 

το 2017. Η αύξηση των εσόδων από τόκους, οφείλεται στις συνεχώς αυξανόμενες ρυθμίσεις καθυστερημένων 

οφειλών, αλλά και στις νέες χρηματοδοτήσεις  

Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2018 διαμορφώθηκαν στα 6 εκ. Ευρώ, έναντι 5,4 εκ. 

Ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 11%. 

Τα λειτουργικά έξοδα εκτός αποσβέσεων για το 2018 διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκ. Ευρώ έναντι 2,9 εκ. Ευρώ το 

2017, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5%, που οφείλεται κυρίως στα έκτακτα έξοδα της επίτευξης της συγχώνευσης. 

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων) ανήλθαν σε  116 χιλ. Ευρώ έναντι 

425 χιλ. Ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 73% (λόγω των αυξημένων εξόδων).  

Το προ φόρων αποτέλεσμα της Χρήσης ανήλθε σε ζημία   618 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημίας  732 χιλ. Ευρώ το 2017.  

Το συνεχόμενο ζημιογόνο αποτέλεσμα, οφείλεται στη συνεχή δημιουργία προβλέψεων, και συγκεκριμένα σε νέες 

προβλέψεις 559 χιλ ευρώ, λόγω απομείωσης δανείων και  απομείωσης επενδύσεων (συμμετοχών). 

Ο δείκτης ρευστότητας κατά την 31/12/2018 διαμορφώθηκε  στο 134,73%  έναντι 83,94% για την Συν/κη 

Τράπεζα Σερρών και  102,50 % για την Συν/κη Τράπεζα Πιερίας την 31/12/2017, γεγονός που τεκμηριώνει την 

ικανότητα της Τράπεζας  να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την περίπτωση ακραίων καταστάσεων εκροών 

καταθέσεων.  

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 120,3 εκατ. Ευρώ, έναντι 105,7 εκατ. Ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 13,8%.  

Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 9,24 εκ. Ευρώ, έναντι 8,09 εκ. Ευρώ το 2017 

παρουσιάζοντας αύξηση 14,2% .  

Η Καθαρή Θέση ανήλθε σε 9.042 χιλ. Ευρώ, έναντι 9.151 χιλ. Ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,2%  

Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2018 τα 14.367 μέλη από 12.419 το 2017 (1.948 νέα μέλη), 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7%. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2018 το Ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κ. Μακεδονίας διαμορφώθηκε στα          

€ 120.308.452 έναντι € 105.741.207 τον Δεκέμβριο του 2017, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,78%. 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2016-2018 (*) 

ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016 96.049.656 - 

2017 105.741.207 10,09% 

2018 120.308.452 13,78% 

 

(*) Λόγω της αναδρομικής ισχύς της συγχώνευσης από 1/1/2017, παρουσιάζονται ενοποιημένα για τα έτη 2016-

2018 τα στοιχεία Ισολογισμού και για τα έτη 2017-2018 τα στοιχεία Αποτελεσμάτων. 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης της Τράπεζας παραμένει η ποιοτική βελτίωση του χαρτοφυλακίου των 

χρηματοδοτούμενων πελατών. 

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται τόσο στην ενίσχυση  των λαμβανόμενων εξασφαλίσεων (προστατεύοντας 

τα επενδυμένα κεφάλαια των μεριδιούχων από διάφορους κινδύνους) όσο και στην προσεκτική επιλογή των 

χρηματοδοτούμενων πελάτων με προτεραιότητα παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες με εξαγωγικό και τουριστικό 

προσανατολισμό.   

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 σε συνδυασμό με την μερική άρση των 

περιορισμών στην κίνηση Κεφαλαίων και την εκροή καταθέσεων, η Τράπεζα συνέχισε την στήριξη των πελατών, 

ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία.     

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 χορηγήσεις μετά 

προβλέψεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας αντιστοιχούν στο 72,8 % περίπου του Ενεργητικού και αποτελούν μια 

ανταποδοτική σχέση της Τράπεζας και καταθετών για την ενίσχυση εκείνων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν 

ανάγκη από την στήριξη της Τράπεζας σε επίπεδο χορηγήσεων. 

Το τέλος του οικονομικού έτους 2018 βρίσκει την Συνεταιριστική Τράπεζα με ύψος χορηγήσεων προ προβλέψεων 

€ 120.538.808 έναντι € 112.256.389 του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,38%, στα πλαίσια της συντηρητικής και 

στοχευμένης  πλέον ποιοτικής  πολιτικής της Τράπεζας, με την βελτίωση του χαρτοφυλακίου της. 
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Η εξέλιξη των χορηγήσεων αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2016-2018 (*) 

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016  108.004.264 - 

2017  112.256.389 3,94% 

2018  120.538.808 7,38% 

 

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €) 

2016 108.004.264 82.698.703 

2017 112.256.389 92.844.250 

2018 120.538.808 105.585.784 

 

 

 

Όσον αφορά τη σχέση των χορηγήσεων προς καταθέσεις, παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα: 

ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (2016-2018) 

 

 

 

                          

 

                                130%                        120%                       114%   

  

 

 

 

 

 

Κατά τη τριετία 2016-2018 η σχέση μεταξύ Χορηγήσεων – Καταθέσεων μειώθηκε από 130 % το 2016  σε 114%, 

το έτος 2018 και σε 111%  τον Μάιο του 2019. Η μείωση αυτή του ποσοστού της σχέσης, δίνει  την δυνατότητα στην 

Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πιθανότατα «κρίσης» ρευστότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας 

Ελλάδος αλλά και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας.  
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Οι χορηγήσεις ανά τομέα δραστηριότητας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τομείς 

 

 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2018 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2017 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

107.288 

 

99.000 

Καταναλωτικά δάνεια    9.886 10.170 

Στεγαστικά δάνεια    3.364 3.086 

Σύνολο 120.538            112.256 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2018 – 2017) 

 

 

 

 

Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 89% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού Ελληνικού τραπεζικού συστήματος,  σύμφωνα 

με Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων της ΤτΕ, γεγονός από το οποίο διαφαίνεται ότι η Τράπεζά μας σταθερά στηρίζει 

την Επιχειρηματική δραστηριότητα στους δύο Νομούς, Σερρών και Πιερίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Δάνεια σε Καθυστέρηση 

Για το ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει, η διαχείριση του υψηλού σωρευμένου 

αποθέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στους Ισολογισμούς, η οποία δεν επιτρέπει την ενίσχυση της 

πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι Τράπεζες έθεσαν τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΑ, οι οποίοι 

συνοδεύονται από βασικούς δείκτες. Για το σκοπό αυτό βελτιώθηκε το νομικό πλαίσιο μέσω της εφαρμογής του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και μέσω των πλειστηριασμών των ακινήτων  
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Τα δάνεια σε καθυστέρηση παρουσίασαν μικρή μείωση 0,45 %  λόγω της συνέχισης των  αρνητικών επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις των Νομών Σερρών και Πιερίας, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι τα δάνεια 

σε καθυστέρηση στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε  63,2  εκατ Ευρώ έναντι 63,5 εκατ Ευρώ στο τέλος του 2017, αποτελώντας 

το 52,45% του Συνολικού Χαρτοφυλακίου των Δανείων. (56,58% 2017). 

Στρατηγική επιλογή της Συνεταιριστικής Τράπεζας παραμένει η υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που 

αδυνατούν (λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας) να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι προχωρήσαμε σε 

νέες ρυθμίσεις ύψους 12.195 χιλ. Ευρώ (7.738 Σερρών & 4.45 Πιερίας), με αποτέλεσμα τα ρυθμισμένα δάνεια για το 2018 

να ανέρχονται σε 23,7 εκατ. Ευρώ διατηρώντας παράλληλα  σημαντική εισπραξιμότητα.  

Για κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων  (ενήμερων και 

καθυστερημένων), η Τράπεζα εντός του 2018 προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις ποσού  1.680 χιλ. ευρώ, έναντι 917 

χιλ. Ευρώ το 2017. Από αυτές ποσό 1.200 χιλ.€ αφορά προβλέψεις που σχηματίσθηκαν κατά την 01/01/2018, ημερομηνία 

έναρξης εφαρμογής του νέου Λογιστικό Πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»,  και ποσό 480 χιλ.€ 

προβλέψεις που σχηματίσθηκαν μέχρι το τέλος του έτους. 

Έτσι το σύνολο των σωρευμένων προβλέψεων  το 2018 ανέρχεται σε 32.967 χιλ. Ευρώ, έναντι 31.281 χιλ. Ευρώ 

το 2017, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης των δανείων να ανέρχεται σε ποσοστό 27,35%, έναντι 27,87% το 2017, 

ποσοστό  καλύτερο από το μέσο όρο των μεγαλύτερων Τραπεζών στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης των καθυστερημένων δανείων αγγίζει το 95%. 

Οι αυξημένες προβλέψεις στόχο έχουν την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, ώστε 

σταδιακά να χρηματοδοτούμε υγιείς τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς και μονάδες 

παραγωγής ενέργειας  από ανανεώσιμες πηγές  (Α.Π.Ε.). Η συγχώνευση με την Τράπεζα Πιερίας μας δίνει την δυνατότητα  

να ενεργοποιηθούμε  και στον κλάδο του τουρισμού, υποστηρίζοντας μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.   

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται με λογιστικές πράξεις 

που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα 

μελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. 

Οι διατάξεις του άρθρου 27 & 27Α του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4340/2015, 

αφορούν στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε 

οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις των 

παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

συνεταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, για την αύξηση 

του συνεταιριστικού κεφαλαίου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο 

σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών 

ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές, που αφορούν  στο ποσό των συσσωρευμένων 

προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, 

αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

και τις διατάξεις του N. 4172/2013 και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί με 

βάση τα Δ.Π.Χ.Α., μετατρέπεται, στο σύνολο του ή μερικά κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση 

αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού 

προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις από την Τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων. 

Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών 

Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων και συμψηφίζεται με τον 

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

Οικονομικές Καταστάσεις. Προκειμένου για το συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο 

μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα μήνα από την 

ημερομηνία γέννησης της απαίτησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  Σε περίπτωση που ο αναλογούν φόρος 
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εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό 

της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση 

έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό.  Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) 

μηνός από την υποβολή της (αρχικής ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του 

προηγούμενου εδαφίου, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών 

ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και 

αντιστοιχούν σε μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του 

ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του 

φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία.  Ως αγοραία αξία των μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων, 

νοείται η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο Ισολογισμό του νομικού 

προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την 

κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις του άρθρου 27Α αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που  

γεννώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής. 

Η εξέλιξη της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΕΤΟΣ Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Απαίτηση 

2016 6.025.852 

2017 6.178.854 

2018 6.702.893 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Το 2018 συνδιάζοντας τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αλλά και την συνεχή προσπάθειά μας 

για ενίσχυση της εμπιστοσύνης των υφιστάμενων αλλά και νέων πελατών, πετύχαμε σημαντική αύξηση των καταθέσεών 

μας κατά 12.741.534 € (13,72%), έναντι αντίστοιχης αύξησης του 2017 κατά 10.145.547 (12,27%). 

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες της εξέλιξης των καταθέσεων: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016-2018 (*) 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016  83.300.867 - 

2017 92.844.250 11,46% 

2018 105.585.784 13,72% 

 

 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Στατιστικά Στοιχεία 2018) που 

αφορούν στις καταθέσεις χώρας ανά νομό, το μερίδιο στις καταθέσεις των δύο Νομών Σερρών και Πιερίας, της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκε από 4,11% σε 5,23% το 2018 παρουσιάζοντας ποσοστιαία 

αύξηση 27,40%. Το μερίδιο αυτό της αγοράς (5,23%) είναι το μεγαλύτερο που είχε ποτέ η Τράπεζά μας  σύμφωνα με 

τον πίνακα που παρατίθεται  και βαίνει διαρκώς  αυξανόμενο. 
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ΕΤΟΣ 

% Διαχρονική μεταβολής Καταθέσεων 2016 – 2018(*) Μερίδιο Αγοράς ΣΥΝ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Νομοί ΣΕΡΡΩΝ-

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2016 -1,63% - - 3,88% 

2017 4,09% 4,11% 12,27% 4,17% 

2018 6,45% 5,23% 13,72% 4,52% 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και οι συστημικές 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 και ανά Τράπεζα. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Το 2018 η Τράπεζά μας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα:  

 

 2018 2017 2016 

Καταθέσεις άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 759 1.390 1.645 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς άλλα 

Π.Ι. 

2.600 100 100 

Σύνολο 3.359 1.490 1.745 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης κατά τα Δ.Π.Χ.Α. το 2018 διαμορφώθηκε σε 9.041.783 €, έναντι 9.151.220 € το 

2017 (μείωση 1,20%) λόγω των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, συνολικού ποσού € 1.680 περίπου, εκ των 

οποίων ποσό 1.200 χιλ.€ επιβάρυνε απευθείας την καθαρή Θέση, την  1.1.2018, κατά την ημερομηνία εφαρμογής του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα».  

Για λόγους ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης (Σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλει η Συνθήκη 

της Βασιλείας ΙΙ), αλλά και λόγω εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη χρήση 2018 και ειδικότερα του 

Δ.Π.Χ.Α. 9, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διενεργεί αυξημένες προβλέψεις για 

κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων. Μέσω της διενέργειας προβλέψεων αφενός ισχυροποιείται η οικονομική θέση της 

Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην χώρα, και αφετέρου ενισχύεται η δυνατότητά της να καλύπτει τους πιστωτικούς κινδύνους που 

αναλαμβάνει. 

Η Καθαρή Θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας  για τα έτη 2016 - 2018 παρουσιάζει την παρακάτω διαχρονική 

εξέλιξη: 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2016-2018 (*) 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €) 
% Μεταβολή 

Καθαρής Θέσης 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 (CET 1) 

2016 9.439.530 - 
ΣΕΡΡΩΝ  

11,64% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

9,79%  

2017 9.151.220 -3,05% 
ΣΕΡΡΩΝ  

10,38% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

11,40% 

2018 9.041.783 -1,20% 11,20% 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μετά την κάμψη που παρουσιάστηκε το 2015, λόγω οικονομικών 

συνθηκών, ο δείκτης το 2017 σταδιακά ανακάμπτει. Έτσι την 31/12/2018 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 

1 (CET 1) της Τράπεζάς μας ανήλθαν σε χιλ. € 9.247 με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (CET 1) να διαμορφωθεί σε 9,25%.  Ο δείκτης αυτός είναι  ανώτερος κατά 2 μονάδες  από τον ελάχιστο 

απαιτούμενο, με βάση τα οριζόμενα από τις Εποπτικές Αρχές. (9,25%) 

Η Λογιστική Αξία της Συνεταιριστικής Μερίδας κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε  € 0,98  ενώ η 

Ονομαστική Αξία ανέρχεται σε € 1.  

Η Γενική Συνέλευση στις 27/06/2012 αποφάσισε την αναστολή της ρευστοποίησης των συνεταιριστικών μερίδων, 

γεγονός που υποστηρίχθηκε και από σχετική οδηγία της Τράπεζα της Ελλάδος τον Δεκέμβρη του 2012. από τις επόμενες 

Γενικές Συνελεύσεις. Η πολιτική μη ρευστοποίησης  μερίδων προστατεύει τη λειτουργική συνέχιση της Τράπεζας και δίνει 

τη δυνατότητα στη Διοίκηση να εφαρμόσει αναπτυξιακές στρατηγικές προς όφελος των Συνεταίρων. 

  

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το Σύνολο των λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας σύμφωνα με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης 

ανήλθε στις 31/12/2018 σε € 6.042.766  έναντι € 5.444.074 το 2017, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 11%. 

Ο κύκλος εργασιών (τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα) διαμορφώθηκε από € 4.470.063 στις 31/12/2017  σε € 

4.649.467 στις 31/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4%. 

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των εσόδων από προμήθειες, εξακολουθώντας να αποτελούν ένα σημαντικό 

επιπρόσθετο έσοδο για την Τράπεζα.  
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Η πορεία των Εσόδων της Τράπεζας αναλυτικά σε βάθος χρόνου αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 2017-2018 (*) 

 (ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟΚΟΥΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

2017 4.470.063 694.806 279.205 5.444.074 

2018 4.649.467 992.476 400.823 6.042.766 
 

 

Παρά τον περιορισμό των εσόδων από τόκους δανείων (λόγω μείωσης του μέσου επιτοκίου χρηματοδοτήσεων 

αλλά και των μη εκτοκιζόμενων καθυστερημένων δανείων), έγινε σημαντική προσπάθεια αναπλήρωσης των εσόδων, από 

αύξηση των προμηθειών από άλλες τραπεζικές εργασίες (προμήθειες εγγυητικών, προμήθειες POS, εμβάσματα κλπ ) 

 

Τα βασικά Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία  της Τράπεζας σε βάθος χρόνων αποτυπώνονται 

στις παρακάτω κατηγορίες αναλυτικά κατά: τόκους καταθέσεων, εισφορά Τ.Ε.Κ.Ε., εισφορά του Ν. 128/75 και βασικές 

λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας.  

Η εξέλιξη των εξόδων κατά τα έτη 2017-2018 παρατίθεται στον επόμενο πίνακα: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟΔΩΝ 2017-2018 (*) 

 (ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΚ.ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΤΑΘ. 

ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΤΕΚΕ & 

Ν.128 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΒ/ΝΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

& ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠ. 

ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚ. 

ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ 

 

2017 1.750.039 324.881 5.853 1.409.023 1.400.103 166.655 135.467 5.186.170 

2018 1.774.320 450.914 5.874 1.514.666 1.973.020 174.945 207.974 6.101.713 

 

 

Διευκρινίζουμε ότι η αύξηση εντός του 2018 των Συνολικών δαπανών κατά 17,65% σε σχέση με την προηγούμενη  

χρήση οφείλεται στις αυξημένες αμοιβές Νομικών Συμβούλων λόγω ενεργειών για την αντιμετώπιση των οφειλών 

σε καθυστέρηση. Παράλληλα αυξήθηκαν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της Διοίκησης λόγω των έντονων 

προσπαθειών για την ανάπτυξη της Τράπεζας, το αποτέλεσμα των οποίων άρχισε να διαφαίνεται στο πρώτο 

τετράμηνο του 2019. 

 

Με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για πρώτη φορά για 

τη χρήση 2014, οι Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν κατά το έτος μετάπτωσης 2012 (για την 

Σερρών) και τα επόμενα έτη 2016 έως και 2018 σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβολές: 
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016-2018 

Υπόλοιπο 31/12/2016 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
30.376.818  

 916.586 Προβλέψεις  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2017 

 
-11.998 

Διαγραφές σε βάρος σχηματισμένων προβλέψεων 

προηγούμενων χρήσεων 

Υπόλοιπο 31/12/2017 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
31.281.406  

 
1.200.000 

Προβλέψεις  εφαρμογής νέου Προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9 την 

1.1.2018 

 481.033 Προβλέψεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. έως την 31.12.2018 

 6.243 Αναστροφή Προβλέψεων  

 
-1.655 

Διαγραφές σε βάρος σχηματισμένων προβλέψεων 

προηγούμενων χρήσεων 

Υπόλοιπο 31/12/2018 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
32.967.027  

 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης των δανείων από συσσωρευμένες προβλέψεις που έχει σχηματιστεί 

έως και την 31/12/2018 ανέρχεται σε ποσοστό 27,35% έναντι  27,86% κατά την 31/12/2017 το οποίο κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικό. 

Σημειώνουμε ότι ποσοστιαία, οι σχηματισθείσες Προβλέψεις της Τράπεζάς μας για τα δάνεια, είναι συγκρίσιμα με αυτά 

των συστημικών Τραπεζών.   

Επιπλέον εκτός από τις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για «Απομείωση 

Συμμετοχών». 

Η εξέλιξή τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Οι σχηματισμένες στη χρήση 2018 προβλέψεις αφορούν τη συμμετοχή της Τράπεζάς μας στις παρακάτω 

επιχειρήσεις: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 2017-2018 (*) 

ΕΤΟΣ Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε 

Εύλογη Αξία Χρηματ/κών Περιουσιακών 

Στοιχείων   /  Προβλέψεις Απομείωσης 

για διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κα 

περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπές Προβλέψεις 

2017 85.649 0 

2018 79.604 0 

  

Ενδεχόμενη δικαίωση εκκαθαριστών Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Λαμίας 

49.985 

Ενδεχόμενη δικαίωση εκκαθαριστών Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου 

30.000 
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Σημειώνουμε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζας Λαμίας και Λέσβου –Λήμνου βρίσκονται σε καθεστώς 

εκκαθάρισης από το 2012. 

 

Στη χρήση 2018, το Λειτουργικό Αποτέλεσμα της Τράπεζας,  (προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων, προ φόρων ) 

είναι θετικό και ανέρχεται σε ποσό € 115.999 το οποίο όμως μειώνεται λόγω των προβλέψεων που πραγματοποιήσαμε, 

ώστε να καλυφθεί μέρος  ληξιπρόθεσμων οφειλών, που άλλωστε χαρακτηρίζει το σύνολο του Τραπεζικού τομέα.  Τα 

Καθαρά  Αποτελέσματα προ φόρων της Χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν  σε Ζημιές ποσού € 617.928,  κυρίως λόγω του 

σχηματισμού προβλέψεων που έχει αναφερθεί σε προηγούμενο πίνακα, για την κάλυψη των ενδεχόμενων κινδύνων από 

το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο. Για τη  Χρήση 2017 τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων  ανήλθαν σε Ζημίες  ποσού € 

732.332.  

 

Τα Ολικά Αποτελέσματα  Εκμετάλλευσης προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων, προ φόρων καθώς και τα Τελικά  

Αποτελέσματα προ φόρων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

  

 

 

Η συνεχιζόμενη για 11η χρονιά οικονομική κρίση διαμορφώνει δύσκολες συνθήκες για  τις Τράπεζες, όσον αφορά τη 

διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα όμως παρέχει τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των παρουσιαζόμενων επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων 

προβληματικών δανείων. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τράπεζας συνεχίζει  συζητήσεις με επιχειρηματίες και ιδρύματα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, που στόχο έχουν τη συμμετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, με ποσά που θα εξασφαλίσουν αφενός την 

βιωσιμότητα της Τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής υποστήριξης τοπικών 

παραγωγικών  επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με εξαγωγικό προσανατολισμό, μονάδες Α.Π.Ε και τουριστικές μικρές 

επιχειρήσεις.. 

Κυρίαρχος στρατηγικός στόχος της Διοίκησης της Τράπεζας παραμένει η ενίσχυση του συνεταιριστικού κεφαλαίου ώστε 

να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύοντας σταδιακά καταστήματα και 

σε άλλους Νομούς. 

 

 

DHE - Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.(θετική διαφορά 

αποτίμησης) 

(381) 

Σύνολο 79.604 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2017-2018 (*) 

ΕΤΟΣ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων –προ 

φόρων) (ποσά σε €) 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 (προ φόρων) 

(ποσά σε €) 

2017   424.560     -732.332 

2018   115.999    -617.928 
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Σέρρες,  5 Μαρτίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου 

    

    

Ο Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

    

    

    

Βέρρος Δήμος του Νικολάου Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου 

    

    

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

    

    

Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ 

    

    

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου 

    

    

    

Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία 

    

    

    

    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    

    

Εμμανουηλίδης Ξενοφών Αθανασίου Δημήτριος 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ / ΔΕΙΚΤΕΣ 

Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες με Βασικά Μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης για 

τον χρονικό ορίζοντα 2016-2018, καθώς και τις ποσοτικές μεταβολές των Μεγεθών αυτών.  

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (*) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2016 2017 2018 

Πάγια ενσώματα & άυλα 1.191.984,75 1.119.150,64 987.215,28 

Χορηγήσεις 108.004.264,88 112.256.389,96 120.538.808,42 

Σωρευμένες προβλέψεις απαιτήσεων 30.376.818,51 31.281.405,57 32.967.026,71 

Ταμειακά διαθέσιμα 5.527.517,92 11.654.869,16 18.882.497,66 

Σύνολο ενεργητικού 96.049.656,67 105.741.207,49 120.308.452,76 

Καθαρή Θέση 9.439.530,09 9.151.220,74 9.041.783,66 

Καταθέσεις 83.300.869,27 92.844.250,61 105.585.784,15 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 1.745.061,13 1.489.735,25 3.359.171,86 

        

Πιστωτικοί τόκοι - 4.470.063,81 4.649.467,86 

Χρεωστικοι τόκοι - 1.750.039,19 1.774.319,65 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών & διοικητικών εξόδων - 2.809.126,69 3.487.686,41 

Αποτελέσματα  προ φόρων, προβλέψεων & αποσβέσεων - 424.560,11 115.998,93 

Αποσβέσεις - 166.655,66 174.945,26 

Προβλέψεις - 990.236,43 558.981,51 

Αποτελέσματα προ φόρων - -732.331,98 -617.927,84 

Αποτελέσματα μετά φόρων   -494.276,49 -425.610,98 
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% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2016-2018 (*) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2016/2017 2017/2018 

Πάγια ενσώματα & άυλα -6,11% -11,79% 

Χορηγήσεις 3,94% 7,38% 

Σωρευμένες προβλέψεις απαιτήσεων 2,98% 5,39% 

Ταμειακά διαθέσιμα 110,85% 62,01% 

Σύνολο ενεργητικού 10,09% 13,78% 

Καθαρή Θέση -3,05% -1,20% 

Καταθέσεις 11,46% 13,72% 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα -14,63% 125,49% 

      

Πιστωτικοί τόκοι - 4,01% 

Χρεωστικοι τόκοι - 1,39% 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών & διοικητικών εξόδων - 24,16% 

Αποτελέσματα  προ φόρων, προβλέψεων & αποσβέσεων - -72,68% 

Αποσβέσεις - 4,97% 

Προβλέψεις - -43,55% 

Αποτελέσματα προ φόρων - -15,62% 

Αποτελέσματα μετά φόρων - -13,89% 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (*) 

  2016 2017 2018 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Αποτέλεσμα μετά φόρων / σύνολο 

ενεργητικού) - -0,47% -0,35% 

Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού (Αποτέλεσμα μετά φόρων / Ίδια 

Κεφάλαια) - -5,40% -4,71% 

Αμοιβές Προσωπικού & Διοικητικά Έξοδα / Τόκους Χορηγήσεων - 62,84% 75,01% 

Προβλέψεις χρήσης / Αποτελέσματα προ φόρων, προβλέψεων & 

αποσβέσεων - 233,24% 481,89% 

Χορηγήσεις / σύνολο ενεργητικού 112,45% 106,16% 100,19% 

Χορηγήσεις / Καταθέσεις 129,66% 120,91% 114,16% 

Ίδια κεφάλαια/σύνολο ενεργητικού 9,83% 8,65% 7,52% 

Ίδια κεφάλαια/Χορηγήσεις 8,74% 8,15% 7,50% 

Ίδια κεφάλαια/Καταθέσεις 11,33% 9,86% 8,56% 

Σωρευμένες Προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 31,63% 29,58% 27,40% 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Στη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 5η Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε  ο Προϋπολογισμός του 2019, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία και το πλέον 

σημαντικό γεγονός, την ολοκλήρωση συγχώνευσης των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών Σερρών και Πιερίας. 

Σύμφωνα με το τριετές  επιχειρησιακό πλάνο 2018-2020 η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην 

ανάπτυξη στις περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και επί πλέον στους λοιπούς Νομούς της Περιφέρειας(Θεσσαλονίκη, 

Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική). Μέσα από στρατηγικές δράσεις μπορεί να εδραιωθεί στις συγκεκριμένες αγορές 

με την παροχή γρήγορων και ευέλικτων τραπεζικών λύσεων σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες 

αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της περιφέρειας, αλλά και των νοικοκυριών, καλύπτοντας κενά του τραπεζικού χώρου τα 

οποία είναι εμφανή σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στόχος να αναδειχθεί η Τράπεζα σε ένα χρήσιμο, αξιόπιστο και απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της 

περιοχής υποστηρίζοντας υγιείς επιχειρηματικές δράσεις με απλούστευση των διαδικασιών  και με ανταγωνιστικούς όρους. 

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει κιόλας ισχυρές ενδείξεις επιτυχίας καθώς υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες, 

διαπιστωμένες προθέσεις επιχειρηματιών και όχι μόνο, για συνεργασία με την Τράπεζα. 

Τα αποτελέσματα δε, θα καταγραφούν και εντός του 2019 καθώς με την ολοκλήρωση της λειτουργικής 

διαδικασίας συγχώνευσης αναμένεται υλοποίηση των συνεργασιών τόσο σε καταθετικό όσο και επίπεδο 

χρηματοδοτήσεων. 

Το συνολικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων προσδιορίζεται περίπου σε 1.577 χιλ ευρώ. Με  την υποχρεωτική από 

την 1.1.2018 εφαρμογή της νέας οδηγίας (Πρότυπο IFRS 9) περί προβλέψεων και επί των ενήμερων δανείων, το τελικό 

αποτέλεσμα προσδιορίζεται θετικό, περίπου 577 χιλ. ευρώ.  

Ο προϋπολογισμός παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 2019

Ταμείο & διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 13.581,00 € 16.345,00 €

Απαιτήσεις από Π.Ι. 5.302,00 € 8.688,00 €

Δάνεια & απαιτήσεις από πελάτες 120.539,00 € 136.539,00 €

(-) Προβλέψεις -32.967,00 € -33.967,00 €

ΧΣΕ στην εύλογη μέσω Α/Χ 0,00 € 52,00 €

ΧΣΕ διαθέσιμα προς πώληση 588,00 € 536,00 €

Ενσώματα πάγια στοιχεία 949,00 € 979,00 €

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38,00 € 138,00 €

Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 1.073,00 € 1.653,00 €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.703,00 € 6.536,00 €

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 4.502,00 € 4.496,00 €

Σύνολο Ενεργητικού 120.308,00 € 141.995,00 €

Καταθέσεις Π.Ι. 3.359,00 € 3.359,00 €

Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς πελάτες 105.586,00 € 125.586,00 €

Υποχρεώσεις προς Π.Ι.

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδ. & λοιπούς φόρους 115,00 € 140,00 €

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζομένους 189,00 € 121,00 €

Λοιπά στοιχεία Παθητικού 2.017,00 € 2.323,00 €

Σύνολο Υποχρεώσεων 111.266,00 € 131.529,00 €

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 9.242,00 € 10.256,00 €

Λοιπά Ίδια Κεφάλαια 19.840,00 € 19.840,00 €

Αποτελέσματα -20.040,00 € -19.630,00 €

Σύνολο Καθαρής Θέσης 9.042,00 € 10.466,00 €

Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων 120.308,00 € 141.995,00 €

0,00 € 0,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα 4.649,00 € 5.580,00 €

Τόκοι & εξομοιούμενα έξοδα -1.774,00 € -2.000,00 €

Καθαρά έσοδα από τόκους 2.875,00 € 3.580,00 €

Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες 993,00 € 1.480,00 €

Έξοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες -457,00 € -440,00 €

Καθαρά Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες 536,00 € 1.040,00 €

Μικτό Αποτέλεσμα 3.411,00 € 4.620,00 €

Λοιπά Έσοδα 401,00 € 596,00 €

Καθαρά λειτουργικά έσοδα 3.812,00 € 5.216,00 €

Κόστος Προσωπικού -1.515,00 € -1.605,00 €

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης -2.389,00 € -1.864,00 €

Αποσβέσεις -175,00 € -170,00 €

Λοιπά Έξοδα 208,00 € 0,00 €

Έκτακτα έσοδα από διαχείριση - ρευστοποίηση 

ληξιπρόθεσμων δανείων

Καθαρά λειτουργικά έξοδα -3.871,00 € -3.639,00 €

Αποτέλεσμα πρό προβλέψεων -59,00 € 1.577,00 €

Απομείωση δανείων & απαιτήσεων -479,00 € -1.000,00 €

Λοιπές απομειώσεις -80,00 € 0,00 €

Παροχές συνταξιοδότησης 0,00 €

-559,00 € -1.000,00 €

Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) προ φόρων -618,00 € 577,00 €

Φόροι 192,00 € -167,00 €

Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες-426,00 € 410,00 €

Αποτελέσματα από διακοπείσεις δραστηριότητες

Συνολικό Αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) μετά φόρων -426,00 € 410,00 €
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζει μεθοδολογία η οποία 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. 

Για το 2018, όπως και για την προηγούμενη χρήση, ο εσωτερικός έλεγχος  έδωσε βαρύτητα στη διενέργεια 

κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, προληπτικών και on line ελέγχων, που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας  της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με το ισχύον 

εποπτικό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.  

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο με μεγάλη 

εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου Τραπεζών και επιχειρήσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπαρχουσών 

λειτουργικών διαδικασιών, προσαρμοσμένων πάντα στις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Στόχος μας είναι ο περιορισμός 

στο ελάχιστο της έκθεσης της Τράπεζας σε πιστωτικούς κινδύνους και τη θωράκισή της σε θέματα διαχείρισης και 

αποτελεσματικότητας.  

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα Διοικητικά 

Στελέχη, κατά την 31.12.2018 έχουν ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2018 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 418.054,26 

Τόκοι Έξοδα 3.400,84 

Απαιτήσεις Δάνεια 390.999,88 

Τόκοι Έσοδα 28.577,88 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 134.815,99 

Συνεταιριστικές Μερίδες 277.931,00 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 134.124,46 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα Συνδεδεμένα Μέρη προσώπων του  ανωτέρω πίνακα 

κατά την 31.12.2018 έχουν ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2018 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 40.666,79 

Τόκοι Έξοδα 3,15 

Απαιτήσεις Δάνεια 1.072.129,10 

Τόκοι Έσοδα 58.393,80 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 1.319.899,25 

Συνεταιριστικές Μερίδες 38.549,00 
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Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές, μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, 

χορηγήσεων, επιτοκίων και εξασφαλίσεων, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους παρόμοιους με εκείνους που 

ισχύουν για αντίστοιχες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ (31/12/2018) 

Τα Σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναφέρονται παρακάτω: 

 Την 08/01/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1621974, το τροποποιημένο και 

κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 30/04/2018 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ 

(Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 1/08.01.2019 Πράξη 

του Ειρηνοδίκη Σερρών Καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

 Την 14/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1695161, το τροποποιημένο και 

κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 06/03/2019 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, ο οποίος εδρεύει στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ 

(Δ/νση : ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), καθώς και η με αρ. 3/14.03.2019 Πράξη 

του Ειρηνοδίκη Σερρών καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός 

Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.». 

Η επωνυμία και ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται αντίστοιχα ως COOPERATIVE BANK OF 

CENTRAL MACEDONIA.LTD.  

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 4374/2016 

Παρακάτω παραθέτουμε την πληροφόρηση για τη χρήση 2018 όπως ορίζουν οι διατάξεις  του Νόμου 4374/2016. 

 

Άρθρο 6. Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα 

πρόσωπα. 

Πληρωμές της χρήσεως 2018 για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 

λόγω χορηγιών κάθε είδους, οι οποίες: 

α) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη: αα) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ββ) επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων 

ενημέρωσης, γγ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε 

παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή κατά τον ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 ή 

β) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν περαιτέρω 

πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α' ανωτέρω.  
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1/1-31/12/2018 

Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές 

Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο  Ποσά σε €  

ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ 2.090 

WIN  ΕΠΕ 1.488 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε. 6.000 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ) 868 

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 149 

ΜΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3.280 

Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 360 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 30 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 206 

ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 500 

ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 130 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΣΜΑΡΩ 908 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.150 

TRAVELING GUIDE LTD 90 

ΚΑΤΣΙΡΗ ΑΓΟΡΩ 600 

ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ Κ 170 

Ι.ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. 3.000 

Σύνολο 21.089 

    

Δωρεές & Επιχορηγήσεις 

Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο  Ποσά σε €  

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ  300 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΣ 200 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 496 

ΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 304 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 174 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 300 

ΔΩΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ 20 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΕ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.060 

ΚΥΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ CHILDS HAPPINESS 5 

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.000 

ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.860 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 5 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 763 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 500 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 372 
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ΕΞΕΔΡΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 300 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 300 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 50 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  500 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ 1.000 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 884 

Σύνολο 10.591 

    

Γενικό Σύνολο 31.680 

    

Πληρωμές σε Νομικά  Πρόσωπα 12.005 

Πληρωμές σε Φυσικά Πρόσωπα 19.674 

Γενικό Σύνολο 31.680 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσει στις επιχειρηματικές τις πρακτικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές δράσεις επιδεικνύοντας το βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τους μετόχους, τους 

εργαζόμενους και το περιβάλλον. Η Τράπεζα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και βοηθάει την τοπική κοινωνία, 

ανάλογα με το αντικείμενο και τη γεωγραφική του εξάπλωση. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιτίθεται στην παιδική 

εργασία, δίνει ίσα δικαιώματα σε άντρες και γυναίκες, στις εθνικές, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες και 

υπερκαλύπτει τη νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Επιλέγει δε συνεργάτες, που αποδέχονται τις ίδιες 

ηθικές αξίες. 

Η Τράπεζά μας, παρά τη σημαντική συρρίκνωση των δαπανών της, συνεχίζει να προσφέρει κοινωνικό έργο, 

στηρίζοντας  πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις των τοπικών φορέων των Νομού Σερρών και Πιερίας.  

Έτσι Για το 2018 δημιούργησε κοινωνικό προϊόν ύψους  € 2.345.248 το οποίο απέδωσε στους πολίτες και στην πολιτεία. 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  2018 

ΔΗΜΟΣΙΟ (φόροι, εισφορές, κλπ) 1.027.795 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 491.255 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 794.518 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 31.680 

Σύνολο 2.345.248 

 

  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  

Η «Βασιλεία ΙΙΙ» αποτελεί τη δεύτερη μείζονα τροποποίηση ενός ήδη υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που 

έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Από συστηματική άποψη, οι διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: 
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I. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις μέσω των οποίων επέρχονται τροποποιήσεις σε 

διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών 

τραπεζών (δηλαδή της «Βασιλείας ΙΙ»), καθώς και προσθήκες σε αυτό. 

II. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώνονται «καινοτόμα στοιχεία», οι 

οποίες διακρίνονται περαιτέρω: 

i. σε εκείνες μέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής, κυρίως, ρυθμιστικής 

παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, 

ii. σε εκείνες με τις οποίες καθιερώνονται κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης 

Στο παραπάνω πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ν. 4261/ 2014 «Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» και υιοθετήθηκε πλήρως ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 

2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων. Επιπλέον 

των παραπάνω η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε σχετικές Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής και αναμένεται να εκδώσει και 

άλλες στο πλαίσιο της εφαρμογής των παραπάνω. 

Το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο θέτει αυστηρότερους κανόνες εποπτείας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό 

Σύστημα καθώς και υψηλότερες απαιτήσεις Διοίκησης Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης όλων των Τραπεζών στο 

Ευρωσύστημα και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από 1.1.2014. Ήδη από το 2015 έχουν προστεθεί νέες εποπτικές 

αναφορές όσον αφορά τους τομείς των καταθέσεων και της ρευστότητας καθώς και των καθυστερημένων χορηγήσεων. 

 

Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί 

κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και αποτελούνται από τον Ισολογισμό, 

την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμιακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, τις Γνωστοποιήσεις κατά Δ.Π.Χ.Α. καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της περιόδου 01/01/2018 έως 31/12/2018. 

Σας ευχαριστώ, 

ΣΕΡΡΕΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                ΑΔΤ ΑΒ 122394 
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          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-31.12.2018 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες

      - Ταμειακά Διαθέσιμα 8.2 2.044.475,88 755.680,22 892.341,83

      - Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος 8.2 10.889.551,29 12.934.027,17 5.567.318,99 6.322.999,21 3.811.913,14 4.704.254,97

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 5.948.470,49 5.331.869,95 823.262,95

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

      - Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ Προβλέψεων 8.3 120.538.808,42 112.256.389,96 108.004.264,88

      - Προβλέψεις  Απομείωσης Δανείων 8.3 -32.967.026,71 87.571.781,71 -31.281.405,57 80.974.984,39 -30.376.818,51 77.627.446,37

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

           - Αξία κτήσης  8.4 2.708.080,94 - -

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.4 -2.171.828,61 536.252,33 - - - -

      - Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία 

          - Αξία κτήσης  8.4 - 2.703.014,94 2.703.014,94

          - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.4 - - -2.171.828,61 531.186,33 -2.275.144,01 427.870,93

8.4 50.000,00 - 50.000,00

8.4 - 50.000,00

8.4 3.553,64 3.553,64 3.553,64

8.4 -1.708,94 1.844,70 -2.090,32 1.463,32 -2.618,64 935,00

8.5 1.073.498,85 1.073.498,85 1.073.498,85

8.5 1.116.022,45 2.189.521,30 955.803,65 2.029.302,50 958.383,02 2.031.881,87

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

      - Αξία κτήσης 8.6 2.561.647,86 2.522.371,04 2.437.871,81

      - Σωρρευμένες Αποσβέσεις 8.6 -1.552.875,91 -1.399.281,98 -1.275.800,04

      - Σωρρευμένες Απομειώσεις 8.6 -60.000,00 948.771,95 -60.000,00 1.063.089,06 -60.000,00 1.102.071,77

Λοιπά άυλα πάγια 8.7 38.443,33 56.061,58 89.912,98

Αναβαλλόμενες Φορολογικές  Απαιτήσεις 8.15 6.702.893,18 6.178.854,60 6.025.852,36

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

      - Εγγυήσεις σε Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων 8.8 2.274.665,41 2.267.073,31 2.241.006,67

      - Υπόλοιπα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 8.8 1.111.781,19 3.386.446,60 934.323,24 3.201.396,55 925.160,80 3.166.167,47

Σύνολο Ενεργητικού 120.308.452,76 105.741.207,49 96.049.656,67

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 8.9 3.359.171,86 1.489.735,25 1.745.061,13

      - Καταθέσεις Όψεως 8.10 35.965.680,12 30.894.663,71 24.738.853,63

      - Καταθέσεις  Ταμιευτηρίου 8.10 11.947.933,09 9.834.931,03 8.650.337,40

      - Καταθέσεις Προθεσμίας 8.10 57.672.170,94 105.585.784,15 52.114.655,87 92.844.250,61 49.911.678,24 83.300.869,27

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 8.12 114.656,68 91.225,61 81.068,52

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 8.11 188.729,73 175.772,40 160.218,65

Λοιπές υποχρεώσεις 8.13 1.554.665,84 1.587.080,16 965.786,24

Προβλέψεις 8.14 463.660,84 401.922,72 357.122,77

Σύνολο Υποχρεώσεων 111.266.669,10 96.589.986,75 86.610.126,58

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.16 9.241.666,92 8.092.172,80 8.047.771,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 8.16 225.857,11 225.857,11 225.857,11

Αποθεματικά 8.16 19.613.941,47 19.595.261,69 19.433.696,35

Αποτελέσματα εις νέο -20.039.681,84 -18.762.070,86 -18.267.794,37

Σύνολο Καθαρής Θέσης 9.041.783,66 9.151.220,74 9.439.530,09

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 120.308.452,76 105.741.207,49 96.049.656,67

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεών μας)

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

      - Συμμετοχές σε οντότητες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, αποτιμώμενες 

στην Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων

    - Ομόλογα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, απιτιμώμενα στο Αποσβέσιμο 

        - Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη

        - Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήριο αποτιμώμενες στην Εύλογη Αξία 

μέσω Αποτελεσμάτων

           - Αξία κτήσης  

           - Σωρρευμένες Απομειώσεις

Επενδύσεις σε ακίνητα

Περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητα) από πλειστηριασμούς
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος

Περίοδος από 01.01 έως 31.12.2018

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -617.927,84 -630.417,95 α

Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για :

• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων 8.6 143.746,07 136.650,92

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων 8.7 31.199,19 30.004,74

• Μεταβολές εύλογης αξίας "Διαθεσίμων για πώληση περιουσ. Στοιχείων" (απευθείας στη Καθ.Θέση) - -223.157,10

• Μεταβολές εύλογης αξίας Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (απευθείας στη Καθ.Θέση) - 2.579,37

• Προβλέψεις Απομειώσεις δανείων 8.3 487.276,25 972.719,52

• Αναστροφές απομειώσεων δανείων και χρησιμοποίηση στη χρήση 8.3

• Χρήση προβλέψεων για διαγραφή απαιτήσεων & αποζημιώσεις προσωπικού 8.14 -12.344,11 -11.998,94

• Προβλέψεις και αποζημιώσεις προσωπικού 8.14 23.646,33 12.433,34

• Αναστροφές λοιπών προβλέψεων 8.3 -6.243,25 -34.901,90

• (Κέρδη) / ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες 8.4 -2.646,31 -17.679,03

• Απομειώσεις αξίας συμμετοχών (διαθέσιμα για πώληση) 8.4 79.603,62 204.313,37

• Προβλέψεις για λοιπούς  έκτακτους κινδύνους - 60.000,00

126.309,95 500.546,34 β

• Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων - -125.774,57

• Χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω Α/Χ - 118.135,68

• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 8.3 -8.282.418,46 -4.310.351,08

• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού 8.8 -140.929,36 -34.752,25

-8.423.347,82 -4.352.742,22 γ

• Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 8.9 1.869.436,61 346.534,12

• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ) 8.10 12.741.533,54 8.941.521,34

• Λοιπών Υποχρεώσεων 8.13 -8.983,25 654.126,12

14.601.986,90 9.942.181,58 γ

Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχ/νες λειτ/κές δραστ/τες πριν από φόρους 6.304.949,03 6.089.985,70 δ = β+γ+δ

• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος - -547,42

Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 6.304.949,03 6.089.438,28 ε

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες -                          -                           στ

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις και χρεογραφα (Διαθέσιμα για πώληση) 8.4 -5.066,00 -                           

• Εισπραχθέντα μερίσματα - 2.252,96

• Αποδόσεις Πρόσθετου Κεφαλαίου ΤΕΚΕ - 15.426,07

• Αγορά ενσωμάτων παγίων 8.6 -39.276,82 -84.499,23

• Πώληση ενσωμάτων παγίων - -                           

• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 8.7 -3.733,08 -9.322,32

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 8.5 -160.218,80 -

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -208.294,70 -76.142,52 ζ

Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -                          -                           η

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

• Πληρωθέντα μερίσματα -                          

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 8.16 1.166.427,02 133.608,40

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (διαφορές υπέρ το άρτιο) 8.16 1.747,00 -                           

• Αύξηση ( Μείωση ) Ποσών προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου 8.16 -37.199,85                          - 

• Έκδοση / (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων - -19.552,92

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.130.974,17 114.055,48 θ

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα -                          -                           

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7.227.628,50 6.127.351,24 ι

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από Διακοπείσες δραστηριότητες -                          -                           

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 11.654.869,16 5.527.517,92

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 18.882.497,66 11.654.869,16

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με 

συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται με 

συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες :



35 

                     ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018                                                                                                                                            

 

 

 


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ
	Συν.Τραπ.Κ.Μακεδονίας Έκθεση Οικονομικών Καταστάσεων 2018
	Συν.Τραπ.Κ.Μακεδονίας Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. 2018

