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Έκθεση πραγματικών ευρημάτων από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών 
αναφορικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 
του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς A.E. κατά 
την 31.07.2020 και την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, με βάση τις διατάξεις του 
Ν.2515/1997 και του Ν.4601/2019. 
 

Προς τους Μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

 
Με βάση την από 23.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς A.E. (εφεξής 
«Τράπεζα» ή  «Διασπώμενη»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με τη 
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου 
τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής «Επωφελούμενη») κατά την 
31.07.2020 και την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης (εφεξής «ΣΣΔ») σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2515/1997 και του Ν.4601/2019. Για το σκοπό της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου, η Τράπεζα 
συνέταξε Ισολογισμό Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.07.2020  
(Παράρτημα Α). 
 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν κυρίως από τις ακόλουθες πηγές: 
 
(α)  Λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την Τράπεζα; 
 
(β)  Συζητήσεις με το υπεύθυνο προσωπικό της Τράπεζας για τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα. 
 
Εκτός όπου αναφέρεται ρητά στην Έκθεσή μας, η εργασία μας πραγματοποιήθηκε με βάση ότι τα στοιχεία 
και οι πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν είναι πλήρη, ακριβή, αληθή και μη παραπλανητικά και ως εκ 
τούτου δεν υπόκεινται σε διαδικασίες επαλήθευσης άλλες από αυτές που αναφέρονται ρητά στην Έκθεσή 
μας. 
 
Αναλάβαμε αυτήν την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο 
ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση». Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες εκτελέστηκαν στα πλαίσια της διαπίστωσης της 
λογιστικής αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής 
δραστηριότητας της Τράπεζας, καθώς και της εξέτασης του ΣΣΔ, με βάση τις διατάξεις του Ν.2515/1997 
και του Ν.4601/2019 και αναλύονται ως εξής: 
 
1. Πραγματοποιήσαμε αντιπαραβολή των κονδυλίων, τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό 

Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας κατά την 

31.07.2020, με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που τηρούνται από αυτή. Τα εν λόγω κονδύλια 

παρουσιάζονται αναλυτικά στo Παράρτημα Β της Έκθεσης μας. 

 

2. Εξετάσαμε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το ΣΣΔ, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς για το 

δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 
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Tα ευρήματα μας έχουν ως εξής: 
 

1. Αναφορικά με την πρώτη διαδικασία, διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των κονδυλίων τα οποία 

είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής 

δραστηριότητας της Τράπεζας κατά την 31.07.2020, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία, 

είναι σε συμφωνία. 

 
2. Αναφορικά με τη δεύτερη διαδικασία, εξετάσαμε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το ΣΣΔ που 

καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και εγκρίθηκε την 27.08.2020 από τα 

εξουσιοδοτημένα μέλη του με σκοπό να υποβληθεί για τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Τράπεζας. Δεν προέκυψε οποιοδήποτε εύρημα. 

Αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, δηλώνουμε ότι, καθώς από την παράγραφο 3 
του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι «Απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας ή 
νέων εταιρειών είναι η πράξη, με την οποία μια εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει, 
σε μια ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) τον καθοριζόμενο ή 
τους καθοριζόμενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση σε 
αυτήν εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης […]» είναι αυτονόητο ότι δεν υφίσταται σχέση 
ανταλλαγής μετοχών και επομένως παρέλκει η διατύπωση γνώμης ως προς το δίκαιο και λογικό της 
σχέσης ανταλλαγής των μετοχών ως και η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους 
αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Η 
συγκεκριμένη πράξη απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο 
των μετοχών της Επωφελούμενης εταιρείας ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα 
εισφερθούν. 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε 
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. 
 
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση για την 
Τράπεζα ή/και για την Επωφελούμενη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα 
Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα 
οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 
 
Η παρούσα Έκθεσή μας αφορά αποκλειστικά το σκοπό ο οποίος αναφέρεται στην 1η παράγραφο αυτής 
της Έκθεσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η Έκθεση μας αφορά 
μόνο τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται σε οποιεσδήποτε 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η Τράπεζα. 
 

Αθήνα 27 Αυγούστου 2020 
 
 
 
 

 
 
Δημήτρης Σούρμπης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Παράρτημα Α: Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής 

δραστηριότητας της Τράπεζας κατά την 31.07.2020 
 

 

€ Εκατ. 31/7/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Ταμείο και διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες 4.751 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.252 
Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών 323 
Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών 122 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 531 
Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 24 
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος 37.424 
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 124 
Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων 2.099 
Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους στο αποσβεσμένο κόστος 3.258 
Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 192 
Επενδύσεις σε ακίνητα 452 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 565 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες 277 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 943 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 238 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 191 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.425 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3.033 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.224 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 7.406 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 46.838 
Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 22 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 515 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 468 
Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 120 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 158 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.073 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 56.600 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Μετοχικό κεφάλαιο 5.400 
Αποθεματικά 224 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.624 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 62.224 
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Παράρτημα Β: Ανάλυση των κονδυλίων που είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό 

Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας κατά την 

31.07.2020 
 
Ενεργητικό 

 
Ταμείο και διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες  
O λογαριασμός «Ταμείο και διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες» αποτελείται κυρίως από μετρητά και 
καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Ταμείο και διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες € 4.751 

 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
Ο λογαριασμός «Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων» αποτελείται κυρίως από καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας, συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων και εγγυήσεις σε λογαριασμούς περιθωρίου. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Απαιτήσεις κατά  πιστωτικών ιδρυμάτων € 1.252 

 
Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών 

λογαριασμών 
Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών» αποτελείται κυρίως από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και 
ομόλογα εταιρειών. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών 

€ 323 

 
Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσματικών λογαριασμών 
Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών» αποτελείται κυρίως από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.  

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται 
υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών 

€ 122 
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Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
Ο λογαριασμός «Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» αποτελείται κυρίως από 
συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και δικαιώματα προαίρεσης. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα € 531 

 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 

Ο λογαριασμός «Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών» αποτελείται από  
συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων με πελάτες.  

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών € 24 

 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος 
Ο λογαριασμός «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος» αποτελείται από δάνεια 
ιδιωτών και επιχειρήσεων αλλά από εκείνα για τα οποία οι συμβατικοί όροι δεν δημιουργούν χρηματοροές 
που συνίσταται αποκλειστικά σε πληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο 
αποσβεσμένο κόστος 

€ 37.424 

 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσματικών λογαριασμών 
Ο λογαριασμός «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών» αποτελείται από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών για τα οποία 
οι συμβατικοί όροι δεν δημιουργούν χρηματοροές που συνίσταται αποκλειστικά σε πληρωμή κεφαλαίου 
και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που 
επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 

€ 124 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων 
Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων» αποτελείται από ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, Έντοκα γραμμάτια 
Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα εταιρειών και μετοχές.  

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 

€ 2.099 
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Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους στο αποσβεσμένο κόστος 
Ο λογαριασμός «Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους στο αποσβεσμένο κόστος» αποτελείται από 
ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και άλλων κρατών. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους στο 
αποσβεσμένο κόστος 

€ 3.258 

 
Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 
Ο λογαριασμός «Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού» αποτελείται από χαρτοφυλάκια 
δανείων προς πώληση. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία 
ενεργητικού 

€ 192 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ο λογαριασμός «Επενδύσεις σε ακίνητα» αποτελείται από οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται με σκοπό 
τη μακροπρόθεσμη εκμίσθωση ή την απόκτηση υπεραξίας. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Επενδύσεις σε ακίνητα € 452 

  
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Ο λογαριασμός «Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες» αποτελείται από όλες τις θυγατρικές εταιρείες της 
Τράπεζας εκτός από τις: α) «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής 
Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», β) «JSC 
PIRAEUS BANK ICB», ουκρανική τραπεζική εταιρεία, και γ) «Piraeus Group Capital Ltd», με έδρα το 
Ηνωμένο Βασίλειο και αντικείμενο εργασιών την έκδοση πιστωτικών τίτλων. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες € 565 

 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες 

Ο λογαριασμός «Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες» αποτελείται από όλες τις συγγενείς 
εταιρείες και κοινοπραξίες της Τράπεζας. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και 
κοινοπραξίες 

€ 277 
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Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Ο λογαριασμός «Ενσώματα πάγια στοιχεία» αποτελείται κυρίως από ιδιοχρησιμοποιούμενα οικόπεδα και 
κτίρια, εξοπλισμό και μισθωμένα οικόπεδα και κτίρια. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Ενσώματα πάγια στοιχεία €943 

 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
Ο λογαριασμός «Άυλα στοιχεία ενεργητικού» αποτελείται κυρίως από λογισμικό. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού € 238 

 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  

Ο λογαριασμός «Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις» αποτελείται από απαιτήσεις από 
παρακρατούμενους φόρους επί τόκων ομολόγων και εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου, 
ομολόγων εταιρειών και λοιπές φορολογικές απαιτήσεις.  

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις € 191 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Ο λογαριασμός «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» αποτελείται από αναβαλλόμενο φόρο που 
αναγνωρίζεται επί διαφορών επιμέτρησης. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις € 6.425 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
Ο λογαριασμός «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» αποτελείται κυρίως από απαιτήσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο, απαιτήσεις από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), απόθεμα ακινήτων 
και εμπορικές απαιτήσεις. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 3.033 
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Υποχρεώσεις 
 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα» αποτελείται από ποσά οφειλόμενα στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε κεντρικές τράπεζες και συμφωνίες επαναγοράς τίτλων.  

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα € 7.406 

 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 

Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις προς πελάτες» αποτελείται κυρίως από λογαριασμούς ταμιευτηρίου και 
τρεχούμενους λογαριασμούς, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Υποχρεώσεις προς πελάτες € 46.838 

 
Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» αποτελείται από 
ποσά που οφείλονται από συναλλαγές αγοράς ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου που δεν έχουν 
εκκαθαριστεί. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 

€ 22 

 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Ο λογαριασμός «Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» αποτελείται κυρίως από συμβάσεις ανταλλαγής 
επιτοκίων και διανομισματικές συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα € 515 

 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 
Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους» αποτελείται αποκλειστικά από καλυμμένα 
ομόλογα εκδόσεως της Τράπεζας. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους € 468 
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Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση  
Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση» αποτελείται από τις συνταξιοδοτικές 
αποζημιώσεις που προσφέρονται στους υπαλλήλους της Επωφελούμενης. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη 
συνταξιοδότηση 

€ 120 

 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη  
Ο λογαριασμός «Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη» αποτελείται κυρίως από προβλέψεις για επίδικες 
υποθέσεις και προβλέψεις πιστωτικών δεσμεύσεων εκτός ισολογισμού. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη € 158 

 
Λοιπές υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» αποτελείται κυρίως από έξοδα πληρωτέα, υποχρεώσεις από 
μισθώσεις, υποχρεώσεις από συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ, και λοιπά ποσά που οφείλονται σε τρίτους. 

 Υπόλοιπο 31.07.2020 (εκατ.) 

Λοιπές υποχρεώσεις € 1.073 

 
 
Σύνοψη (σε € εκατ.): 

Σύνολο Ενεργητικού (Α):                  € 62.224                                           

Σύνολο Υποχρεώσεων (Β):              € 56.600                                                                                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α) - (Β):  €  5.624 

 

  

 
 
 


