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@ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ

@ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,00

100000 Tαμείο                            

100100 Επιταγές  εισπρακτέες (μη μεταχρονολογημένες)

100200 Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος

100400 Διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ECB

100300 Διαθέσιμα σε άλλες Κεντρικές τράπεζες

109900 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου

@ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 79.317.319,21

120000 Οψεως                      79.317.319,21

120001 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως

120100 Τοποθετήσεις

120101 Δεδουλευμένοι τόκοι τοποθετήσεων

120102 Μη δεδουλευμένοι τόκοι τοποθετήσεων (ECP)

120103 Μη δεδουλευμένοι τόκοι τοποθετήσεων (EMTN)

120500 Δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα

120501 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα

120200 Reverse Repos

120201 Δεδουλευμένοι τόκοι Reverse Repos

120400 Αποτίμηση απαιτήσεων κατά πιστ. ιδρυμάτων που αντισταθμίζονται

129900 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου

@ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 0,00

130000 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

130001 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου /Εντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου

130003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - ΟΕΔ/ΕΓΕΔ

130100 Ομολογα/ Εντοκα Γραμμάτια Λοιπών Κρατών 

130101 Δεδουλευμένοι τόκοι Ομολόγων/Εντόκων Γραμματίων Λοιπών Κρατών

130103 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Ομολόγων/ Εντόκων Γραμματίων Λοιπών Κρατών

130200 Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

130201 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

130203 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου 

130300 Ομολογίες εκδόσεως λοιπων εταιρειών        

130301 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών λοιπών εταιρειών

130303 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - ομολογιών λοιπών εταιρειών

130400 Τραπεζικά ομόλογα

130401 Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών ομολόγων

130403 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - τραπεζικών ομολόγων

130500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Ομίλου  

130503 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Μετοχές σε εταιρίες εκτός Ομίλου  

130600 Μετοχές εταιριών του Ομίλου

130603 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Μετοχές εταιριών του Ομίλου

130700 Λοιποί τίτλοι

130702 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Λοιποί Τίτλοι

130900 Προσαρμογή στην εύλογη αξία στοιχείων που αντισταθμίζονται

@ΠΑΡΑΓΩΓΑ 0,00

140000 Παράγωγα εμπορικού χαρτοφυλακίου

140001 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων εμπορικού χαρτοφυλακίου

140100 Παράγωγα που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής εύλογης αξίας

140101 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής εύλογης αξίας

140200 Παράγωγα που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής ταμιακών ροών

140201 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής ταμιακών ροών

140300 Παράγωγα που αντισταθμίζουν συναλλαγματικό κίνδυνο επένδυσης σε συμμετοχή εξωτερικού

140301 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν συναλλαγματικό κίνδυνο επένδυσης σε συμμετοχή 

εξωτερικού

@ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (DESIGNATED) 0,00

150000 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου                

150001 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου                

150100 Εντοκα Γραμμάτια δεκτά για επαναχρηματοδότηση                 

150200 Ομολογίες άλλων εκδοτών-κρατικά                      

150201 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών άλλων εκδοτών-κρατικά                      

150300 Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

150301 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

150400 Ομολογίες άλλων εκδοτών-εταιρικά                      

150401 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών άλλων εκδοτών-εταιρικά

150500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Ομίλου  

150600 Μετοχές εταιριών του Ομίλου

150700 Δάνεια και απαιτήσεις

150701 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων και απαιτήσεων

150800 Λοιποί τίτλοι

150801 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών τίτλων

@ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 245.511.540,53

160000 Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

160001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

160002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

160003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου στεγαστικών δανείων

160010 Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια

160011 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων

160012 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια

160013 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων

160020 Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - καταναλωτικά δάνεια

160021 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - καταναλωτικά δάνεια

160022 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - καταναλωτικά δάνεια

160023 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου καταναλωτικών δανείων

160030 Τιτλοποιημένα καταναλωτικά δάνεια

160031 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων καταναλωτικών δανείων

160032 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένα καταναλωτικά δάνεια

160033 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου τιτλοποιημένων καταναλωτικών δανείων

160040 Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες

160041 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες



160042 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - πιστωτικές κάρτες

160043 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου πιστωτικών καρτών

160050 Τιτλοποιημένες πιστωτικές κάρτες

160051 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων πιστωτικών καρτών

160052 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένες πιστωτικές κάρτες

160053 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου τιτλοποιημένων πιστωτικών καρτών

160060 Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

160061 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες

160062 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

160063 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

160070 Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

160071 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από ιδιώτες

160072 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

160073 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

161000 Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

161001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχ. - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

161002
Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

161003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Λοιπά 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα

162000 Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

162001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

162002
Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

162003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Μη 

Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

163000 Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως  - Γενική Κυβέρνηση

163001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - δάνεια τακτής λήξεως - Γενική Κυβέρνηση 

163002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Γενική Κυβέρνηση

163003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Γενική Κυβέρνηση 

164000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Λοιπά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

164001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Λοιπά 

Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

164002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Λοιπά Χρηματοοικονομικά 

Ιδρύματα

164003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Λοιπά 

Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

165000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

165001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

165002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

165003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική 

Κυβέρνηση 

166000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

166001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις

166002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις

166003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη 

Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

167000 Τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια 245.511.540,53

167001 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων επιχειρηματικών δανείων

167002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια

167003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια

168000 Nαυτιλιακά δάνεια

168001 Δεδουλευμένοι τόκοι ναυτιλιακών δανείων

168002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Nαυτιλιακά δάνεια

168003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε ναυτιλιακά δάνεια

169000 Τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια

169001 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων ναυτιλιακών δανείων

169002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια

169003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια

169100 Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

169101 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών χορηγήσεων σε επιχειρήσεις

169102 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

169103 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

169200 Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις

169201 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από επιχειρήσεις

169202 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις

169203 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις 

169300 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

169301 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Leasing

169302 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

169303 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

169400 Τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

169401 Δεδουλευμένοι τόκοι από τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

169402 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

169403 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις - Leasing

169500 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring

169501 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Factoring

169502 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring

169503 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring



169600 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες

169603 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες

169700 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

169703 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου σε Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

169800 Αποτίμηση εύλογης αξίας δανείων και απαιτήσεων που αντισταθμίζονται

@ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 0,00

260000 Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

260001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

260002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

260003
Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - στεγαστικά δάνεια

260010 Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια

260011 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων

260012 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια

260013 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια

260020 Χορηγήσεις σε ιδιώτες - καταναλωτικά δάνεια

260021 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες - καταναλωτικά δάνεια

260022 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες - καταναλωτικά δάνεια

260023 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - καταναλωτικά 

δάνεια

260030 Τιτλοποιημένα καταναλωτικά δάνεια

260031 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων καταναλωτικών δανείων

260032 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Τιτλοποιημένα καταναλωτικά δάνεια

260033 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Τιτλοποιημένα καταναλωτικά δάνεια

260040 Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες

260041 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες

260042 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες

260043 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Χορηγήσεις σε ιδιώτες  - πιστωτικές κάρτες

260050 Τιτλοποιημένες πιστωτικές κάρτες

260051 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων πιστωτικών καρτών

260052 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Τιτλοποιημένες πιστωτικές κάρτες

260053 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Τιτλοποιημένες πιστωτικές κάρτες

260060 Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

260061 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες

260062 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

260063 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Λοιπές χορηγήσεις σε ιδιώτες

260070 Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

260071 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από ιδιώτες

260072 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

260073 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Λοιπές απαιτήσεις από ιδιώτες

261000 Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

261001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχ. - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

261002
Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-'Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

261003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-'Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - 

Λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

262000 Επιχειρηματικά δάνεια - τακτής λήξεως - Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

262001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις -Μη Xρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

262002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Μη Xρηματοοικονομικές επιχ.

262003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως - Μη 

Xρηματοοικονομικές επιχ.

263000 Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως  -Γενική Κυβέρνηση

263001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- δάνεια τακτής λήξεως - Γενική Κυβέρνηση 

263002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως  -Γενική Κυβέρνηση

263003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Επιχειρηματικά δάνεια -τακτής λήξεως  -

Γενική Κυβέρνηση

264000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί -Λοιπά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

264001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Λοιπά Χρηματοοικονομικά 

Ιδρύματα

264002
Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί -Λοιπά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

264003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί -Λοιπά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

265000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

265001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

265002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

265003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί - Γενική Κυβέρνηση 

266000 Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές επιχ.

266001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρ.- αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές επιχ.

266002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές επιχ.

266003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Επιχειρηματικά δάνεια - αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί - Μη Xρηματοοικονομικές επιχ.

267000 Τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια

267001 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων επιχειρηματικών δανείων

267002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια

267003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια

268000 Nαυτιλιακά δάνεια

268001 Δεδουλευμένοι τόκοι ναυτιλιακών δανείων

268002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Nαυτιλιακά δάνεια

268003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Nαυτιλιακά δάνεια

269000 Τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια



269001 Δεδουλευμένοι τόκοι τιτλοποιημένων ναυτιλιακών δανείων

269002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια

269003 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Τιτλοποιημένα ναυτιλιακά δάνεια

269100 Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

269101 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών χορηγήσεων σε επιχειρήσεις

269102 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

269103 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Λοιπές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

269200 Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις

269201 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών απαιτήσεων από επιχειρήσεις

269202 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις

269203 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Λοιπές απαιτήσεις από επιχειρήσεις

269300 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

269301 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Leasing

269302 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

269303 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Leasing

269400 Τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

269401 Δεδουλευμένοι τόκοι από τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

269402 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

269403 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση-Τιτλοποιημένες απαιτήσεις Leasing

269500 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring

269501 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις - Factoring

269502 Προσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)-Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring

269503
Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις - Factoring

269600 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες

269603 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Απαιτήσεις από ασφαλιστικές 

δραστηριότητες

269700 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

269703 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες

269800 Αποτίμηση εύλογης αξίας δανείων και απαιτήσεων που αντισταθμίζονται

@ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (FVOCI)0,00

270000 Χορηγήσεις σε ιδιώτες

270001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε ιδιώτες

270002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Χορηγήσεις σε ιδιώτες

270003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Χορηγήσεις σε ιδιώτες

271000 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

271001 Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων σε επιχειρήσεις

271002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

271003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου-Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις

0,00

170000 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

170001 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου/  Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

170002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

170003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου

170100 Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

170101 Δεδουλευμένοι τόκοι Ομολόγων/ Εντόκων γραμματίων Λοιπών κρατών 

170102 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Ομόλογα/ έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

170103 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

170200 Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

170201 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

170202 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                  

170203 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

170300 Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

170301 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών άλλων εκδοτών - εταιρικά

170302 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

170303 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά              

170400 Τραπεζικά ομόλογα

170401 Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών ομολόγων 

170402 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Τραπεζικά ομόλογα

170403 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Τραπεζικά ομόλογα

170500 Μετοχές σε εταιρίες εκτός Ομίλου  

170502 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Μετοχές σε εταιρίες εκτός Ομίλου  

170600 Μετοχές εταιριών του Ομίλου

170602 Προσαρμογή στην εύλογη αξία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. 

(OCI) - Μετοχές εταιριών του Ομίλου

170900 Προσαρμογή στην εύλογη αξία στοιχείων που αντισταθμίζονται

@ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,00

180000 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

180001 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

180003 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου

180100 Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

180101 Δεδουλευμένοι τόκοι Ομολόγων/ Εντόκων γραμματίων Λοιπών κρατών 

180103 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

180200 Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

180201 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

180203 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

180300 Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

180301 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών άλλων εκδοτών - εταιρικά

180303 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

180400 Τραπεζικά Ομόλογα 

180401 Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών ομολόγων

180403 Προβλέψεις ζημιών πιστωτικού κινδύνου - Τραπεζικά Ομόλογα 

@ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 



180900 Προσαρμογή στην εύλογη αξία στοιχείων που αντισταθμίζονται

@ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FVPL (SPPI Fail) 0,00

280000 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

280001 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

280002 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου/ Έντοκα 

Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

280100 Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών κρατών 

280101 Δεδουλευμένοι τόκοι Ομολόγων/ Εντόκων γραμματίων Λοιπών κρατών 

280102 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Ομόλογα/ Έντοκα γραμμάτια Λοιπών 

κρατών 

280200 Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου                      

280201 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

280202
Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Ομολογίες εκδόσεως εταιριών του Ομίλου

280300 Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

280301 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολογιών άλλων εκδοτών - εταιρικά

280302 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Ομολογίες άλλων εκδοτών - εταιρικά

280400 Τραπεζικά Ομόλογα 

280401 Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών ομολόγων

280402 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Τραπεζικά Ομόλογα

280500 Μετοχές που δεν ταξινομήθηκαν ως αποτιμώμενες στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. (OCI)

280502 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Μετοχές που δεν ταξινομήθηκαν ως 

αποτιμώμενες στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. (OCI)

280600 Μετοχές εταιριών Ομίλου που δεν ταξινομήθηκαν ως αποτιμώμενες στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας 

στην Κ.Θ. (OCI)

280602 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση - Μετοχές εταιριών Ομίλου που δεν 

ταξινομήθηκαν ως αποτιμώμενες στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην Κ.Θ. (OCI)

280700 Αμοιβαία Κεφάλαια

280702 Προσαρμογή στην εύλογη αξία μετά την αρχική αναγνώριση -Αμοιβαία Κεφάλαια

280900 Προσαρμογή στην εύλογη αξία στοιχείων που αντισταθμίζονται

@ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0,00

190000 Σε θυγατρικές εταιρίες

190100 Σε συγγενείς εταιρίες

190200 Σε λοιπές εταιρίες

@ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00

200000 Software

200001 Αποσβέσεις software

200002 Software υπό ανάπτυξη

200100 Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία                

200101 Αποσβέσεις λοιπών αΰλων παγίων

200200 Goodwill

@ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 0,00

210000 Γήπεδα- Οικόπεδα                                 

210100 Κτίρια-εγκαταστάσεις  κτιρίων                    

210101 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων                                       

210200 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                     

210201 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού                                      

210300 Ηλεκτρονικός  εξοπλισμός                         

210301 Αποσβέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                       

210500 Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία                    

210501 Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων                                       

210600 Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή 

210700 Βελτιώσεις/ Προσθήκες επί ακινήτων τρίτων

210701 Αποσβέσεις βελτιώσεων/ προσθήκών επί ακινήτων τρίτων

210800 Δικαιώματα χρήσης επί ιδιοχρησιμοποιούμενων κτηpίων-εγκ/σεων κτηpίων

210801 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης ιδιοχρησιμοποιούμενων κτηpίων-εγκ/σεων κτηpίων

210900 Δικαιώματα χρήσης επί λοιπού μηx/λoγικoυ εξoπλισμoύ

210901 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης λοιπού μηx/λoγικoυ εξoπλισμoύ

211000 Δικαιώματα χρήσης επί επιβατικών αυτoκινήτων

211001 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης επιβατικών αυτoκινήτων

211100 Δικαιώματα χρήσης επί λοιπών ενσώματων παγίων

211101 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης λοιπών ενσώματων παγίων

@ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00

220000 Γήπεδα- Οικόπεδα                                 

220100 Κτίρια-εγκαταστάσεις  κτιρίων                    

220101 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων                                       

220800 Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή 

220900 Δικαιώματα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων

220901 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης επενδυτικών ακινήτων

@ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00

230000 Φορολογικές ζημίες μεταφερόμενες

230100 Λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

@ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00

240200 Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής

240400 Προκαταβολές κτήσεως παγίων   

240500 Εξοδα  επομένων χρήσεων                           

240600 Λοιπά έσοδα εισπρακτέα                            

240700 Προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι

240800 Απαιτήσεις από προγράμματα καθορισμένων παροχών σε εργαζομένους

240900 Εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων

241000 Οικόπεδα/ Κτίρια από πλειστηριασμούς

241010 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς

240300 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 0,00

250000 Πάγια στοιχεία προς πώληση

250100 Λοιπά στοιχεία προς πώληση

@ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 324.828.859,74

@Τα χρεωστικά υπόλοιπα να καταχωρούνται με (+) και τα πιστωτικά υπόλοιπα με (-)



@ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1160 ALPHA PROODOS DAC

@ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΑΘΗΤΙΚΟ

@ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2019

@ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ

@ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   0,00

500002 Όψεως σε Κεντρικές Τράπεζες

500003 Όψεως σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα

500001 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως

500102 Προθεσμίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - ECB 

500103 Δεδουλευμένοι τόκοι Προθεσμίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - ECB 

500104 Υποχρεώσεις προς E.L.A.

500105 Υποχρεώσεις προς Τράπεζα της Ελλάδος

500106 Προθεσμίας Κεντρικών Τραπεζών

500100 Προθεσμίας λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων 

500101 Δεδουλευμένοι τόκοι προθεσμίας λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων

500500 Δανειακές υποχρεώσεις

500501 Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων

500202 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως με Κεντρικές Τράπεζες

500203 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως με λοιπά πιστωτικά ιδρύματα

500201 Δεδουλευμένοι τόκοι υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχωρήσεως   

500300 Αποτίμηση υποχρεώσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων που αντισταθμίζονται

500602 Καταθέσεις υπό προειδοποίηδη από Κεντρικές Τράπεζες

500603 Καταθέσεις υπό προειδοποίηδη από λοιπά πιστωτικά ιδρύματα

500400 Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

500401 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών δανειακών υποχρεώσεων 

@ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 0,00

510002 Καταθέσεις Όψεως από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα      

510003 Καταθέσεις Όψεως από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510004 Καταθέσεις Όψεως  από ιδιώτες

510005 Καταθέσεις Όψεως  από Γενική Κυβέρνηση

510011 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα      

510021 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510031 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως από ιδιώτες

510041 Δεδουλευμένοι τόκοι όψεως από Γενική Κυβέρνηση

510100 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

510101 Δεδουλευμένοι τόκοι Ταμιευτηρίου

510202 Καταθέσεις Προθεσμίας από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

510203 Καταθέσεις Προθεσμίας από  μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510204 Καταθέσεις Προθεσμίας από ιδιώτες

510205 Καταθέσεις Προθεσμίας από Γενική Κυβέρνηση

510211 Δεδουλευμένοι τόκοι προθεσμίας από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

510221 Δεδουλευμένοι τόκοι προθεσμίας από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510231 Δεδουλευμένοι τόκοι προθεσμίας από ιδιώτες

510241 Δεδουλευμένοι τόκοι προθεσμίας από Γενική Κυβέρνηση

510300 Επιταγές και εντολές πληρωτέες                 

510402 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

510403 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510404 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως από ιδιώτες

510405 Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως από Γενική Κυβέρνηση

510401 Δεδουλευμένοι τόκοι υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχωρήσεως   

510702 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση από λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα

510703 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

510704 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση από ιδιώτες

510705 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση από Γενική Κυβέρνηση

510500 Αποτίμηση υποχρεώσεων κατά πελατών που αντισταθμίζονται

@ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 0,00

520000 Ανοιχτές πωλήσεις χρεογράφων

520100 Λοιπές υποχρεώσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου

@ΠΑΡΑΓΩΓΑ 0,00

530000 Παράγωγα εμπορικού χαρτοφυλακίου

530001 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων εμπορικού χαρτοφυλακίου

530100 Παράγωγα που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής εύλογης αξίας

530101 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής εύλογης αξίας

530200 Παράγωγα που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής ταμιακών ροών

530201 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν κίνδυνο μεταβολής ταμιακών ροών

530300 Παράγωγα που αντισταθμίζουν συναλλαγματικό κίνδυνο επένδυσης σε συμμετοχή εξωτερικού

530301 Δεδουλευμένοι τόκοι παραγώγων που αντισταθμίζουν συναλλαγματικό κίνδυνο επένδυσης σε συμμετοχή 

εξωτερικού

@ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -325.501.128,27

540000 Κοινά ομολογιακά δάνεια

540001 Δεδουλευμένοι τόκοι κοινών ομολογιακών δανείων

540003 Μη δεδουλευμένοι τόκοι κοινών ομολογιακών δανείων (EMTN)

540010 Ομολογίες από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων

540011 Δεδουλ. τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων

540020 Ομολογίες από τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων

540021 Δεδουλ. τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων

540030 Ομολογίες από τιτλοποίηση τίτλων που διακρατούνται μέχρι τη λήξη 

540031 Δεδουλ. τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση τίτλων που διακρατ. μέχρι τη λήξη

540040 Ομολογίες από τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων -320.000.000,00

540041 Δεδουλ. τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων -1.515.577,78

540050 Ομολογίες από τιτλοποίηση απαιτήσεων χρηματοοικονομικών μισθώσεων

540051 Δεδουλ τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση απαιτήσεων χρηματοοικονομικών μισθώσεων

540060 Ομολογίες από τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών

540061 Δεδουλ. τόκοι ομολογιών από τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών

540500 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (ECP)

540501 Δεδουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (ECP)

540502 Μη δεδουλευμένοι τόκοι βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (ECP)

540100 Δάνεια μειωμένης εξασφαλίσεως -3.985.471,20

540101 Δεδουλευμένοι τόκοι Δανείων μειωμένης εξασφαλίσεως -79,29

540200 Υβριδικά Κεφάλαια

540201 Δεδουλευμένοι τόκοι Υβριδικών κεφαλαίων

540300 Λοιπά ομολογιακά δάνεια

540301 Δεδουλευμένοι τόκοι λοιπών ομολογιακών δανείων 



540600 Ομόλογα εκδόσεώς μας με εγγύηση Ελληνικού δημοσίου (Ν.3723/2008)

540601 Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων εκδόσεώς μας με εγγύηση Ελληνικού δημοσίου (Ν.3723/2008)

540400 Αποτίμηση κοινών ομολογιών και δανειακών υποχρεώσεων που αντισταθμίζονται

540401 Αποτίμηση δανείων μειωμένης εξασφάλισης που αντισταθμίζονται

@ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -119.679,60

550000 Μερίσματα   πληρωτέα                           

550100 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος

550200 Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους

550300 Υποχρεώσεις για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος

550400 Κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων             

550401 Υποχρεώσεις προς Ε.Τ.Α.Τ.

550500 Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες

550600 Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

550702 Υποχρεώσεις από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων

550703 Υποχρεώσεις από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων

550800
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με στοιχεία Ενεργητικού και εκμεταλλεύσεις που πρόκειται να πωληθούν

551200 Υποχρεώσεις από πιστωτικές κάρτες

551300 Υποχρεώσεις από χρηματιστηριακές εργασίες

550900 Λοιπές υποχρεώσεις                             

551000 Εσοδα  επομένων χρήσεων                     

551100 Λοιπά έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα            -119.679,60

@ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00

570000 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία

570100 Λοιπές προβλέψεις υπεσχημένων παροχών στο προσωπικό 

571200 Προβλέψεις προγράμματος αναδιοργανώσεως

570201 Προβλέψεις για φορολογικές υποθέσεις

570202 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

570200 Προβλέψεις για λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις

570300 Προβλέψεις για επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής

570400 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής

570500 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής

570600 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής

570900 Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ζωής

570700 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών

570800 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζημιών

571000 Λοιπές προβλέψεις ζημιών

571101 Προβλέψεις για μη αντληθέντα όρια

571102 Προβλέψεις για εγγυητικές και ενέγγυες πιστώσεις

@ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 791.948,13

650000 Μετοχικό Κεφάλαιο - καταβεβλημένο                 

650100 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο          

652200 Μετατρέψιμα ομόλογα που αναγνωρίζονται στην Καθαρή Θέση

650200 Αποθεματικό  τακτικό                              

650201 Αποθεματικό αποτίμησης δικαιωμάτων προαιρέσεως

651000 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση ομολόγων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI)

651001 Αναβαλλόμενος φόρος αποτίμησης ομολόγων FVOCI

651010 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση δανείων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI)

651011 Αναβαλλόμενος φόρος αποτίμησης δανείων FVOCI

651100 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση παραγώγων που αντισταθμίζουν μεταβολή ταμειακών ροών (πριν το φόρο)

651103 Αναβαλλόμενος φόρος αποτίμησης παραγώγων που αντισταθμίζουν μεταβολή ταμειακών ροών

651200

Συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη/ ζημίες) από αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου καθαρής 

επένδυσης σε συμμετοχή εξωτερικού

651900 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων -103.249,53

652100 Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/ ζημιών χωρίς ανακύκλωση

652101 Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικού αναλογιστικών κερδών/ ζημιών χωρίς ανακύκλωση

652300 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI) χωρίς ανακύκλωση

652301 Αναβαλλόμενος φόρος από αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI) 

652302 Κέρδη/Ζημίες από πώληση μετοχών στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI) πριν το φόρο

652303 Αναβαλλόμενος φόρος από πώληση μετοχών στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Κ.Θ. (FVOCI) 

651600 Υπόλοιπο κερδών εις νέον                             

651601 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον                             895.197,66

651604

Αποτελέσματα εις νέον -Επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 16 που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην 

Καθαρή Θέση

651700 Ίδιες μετοχές

651800 Αποτελέσματα περιόδου Κέρδη

651801 Αποτελέσματα περιόδου Ζημίες 0,00

@ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -324.828.859,74

@Τα χρεωστικά υπόλοιπα να καταχωρούνται με (+) και τα πιστωτικά υπόλοιπα με (-)



@ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1160 ALPHA PROODOS DAC

@ΠΙΝΑΚΑΣ :   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

@ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2019

@ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ

@ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

@ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

950000 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων 

950002 Εγγυήσεις δοθείσες σε εταιρίες του Ομίλου

950006 Ενέγγυες πιστώσεις

950007 Μη αντληθέντα πιστωτικά όρια

950010 Μελλοντικές καταβολές μισθώσεων

969999 Σύνολο λογαριασμών υποχρεώσεων 0,00

@ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

950001 Ληφθείσες εγγυητικές επιστολές

950003 Εγγυήσεις ληφθείσες από εταιρίες του Ομίλου

950011 Ενέγγυες πιστώσεις

950012 Μη αντληθέντα πιστωτικά όρια

950009 Μελλοντικές εισπράξεις μισθώσεων

979999 Σύνολο λογαριασμών απαιτήσεων 0,00

Τα ποσά δηλώνονται με απόλυτη τιμή



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1160 ALPHA PROODOS DAC

@ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

@ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2019

@ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ

@ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ -9.281.218,97

710000 Από χρηματοοικονομικά μέσα εμπορικού χαρτοφυλακίου

711000 Από λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

712000 Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

712001 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ECB)

712002 Κεντρικών Τραπεζών

712003 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως πιστωτικών ιδρυμάτων

713000 Από δάνεια και απαιτήσεις λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο αναπόσβεστο κόστος

713001 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο αναπόσβεστο κόστος

713002 Διόρθωση τόκου εσόδου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση δανείων POCI - ΛΧΙ

713003 Από δάνεια και απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στο αναπόσβεστο κόστος

713004 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στο αναπόσβεστο κόστος

713005 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση - ΜΧΕ

713006 Από δάνεια και απαιτήσεις Γενικής Κυβέρνησης στο αναπόσβεστο κόστος

713007 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως Γενικής Κυβερνήσεως στο αναπόσβεστο κόστος

713008 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) -Γενικής Κυβέρνησης

713009 Από δάνεια και απαιτήσεις ιδιωτών στο αναπόσβεστο κόστος

713010 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως ιδιωτών στο αναπόσβεστο κόστος

713011 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού 

κινδύνου (POCI) - Ιδιώτες

713012 Από τιτλοποιημένα δάνεια και απαιτήσεις στο αναπόσβεστο κόστος -9.281.218,97

713013 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως τιτλοποιημένων δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

713014 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)

714000 Από δάνεια και απαιτήσεις λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

714001 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση-λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

714002 Από δάνεια και απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

714003 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση - μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων

714004 Από δάνεια και απαιτήσεις Γενικής Κυβέρνησης που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

714005 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση - Γενικής Κυβέρνησης

714006 Από δάνεια και απαιτήσεις ιδιωτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

714007 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση - ιδιωτών

714008 Τόκοι τιτλοποιημένων δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

714009 Διόρθωση τόκου από επίδραση της προσαρμογής της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση - τιτλοποιημένων δανείων και 

απαιτήσεων

715001 Από δάνεια και απαιτήσεις λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης 

(FVOCI)

715002 Από δάνεια και απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης 

(FVOCI)

715003 Από δάνεια και απαιτήσεις Γενικής Κυβέρνησης  που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

715004 Από δάνεια και απαιτήσεις ιδιωτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

715005 Τόκοι τιτλοποιημένων δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

715006 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως τιτλοποιημένων δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

Καθαρή Θέσης (FVOCI)

716000 Από παράγωγα εμπορικού χαρτοφυλακίου

716001 Από παράγωγα που αντισταθμίζονται

717000 Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτιμώμενο στο αναπόσβεστο κόστος

717001 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως επενδυτικού χαρτοφυλακίου στο αναπόσβεστο κόστος

717002 Τόκοι ομολογιών εκδοθέντων από SPE's του Ομίλου  στο αναπόσβεστο κόστος

717003 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως ομολογιών εκδοθέντων από SPE's του Ομίλου στο αναπόσβεστο κόστος

718000 Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτιμώμενο στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

718001 Τόκοι ομολογιών εκδοθέντων από SPE's του Ομίλου αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

719000 Τόκοι επενδυτικών χρεογράφων στην εύλογη αξία μέσω Καθαρής Θέσης (FVOCI)

719001 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία μέσω Καθαρής Θέσης 

(FVOCI)

719002 Τόκοι ομολογιών εκδοθέντων από SPE's του Ομίλου αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

719003 Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως επενδυτικού χαρτοφυλακίου εκδοθέντων από SPE's του Ομίλου 

αποτιμώμενοι στην εύλογη αξία μέσω Καθαρής Θέσης (FVOCI)

719900 Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

@ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 8.782.579,67

720000 Από Τράπεζες

720800 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ECB)

720900 Από Κεντρικές Τράπεζες

721000 Από E.L.A.

721102 Τόκοι υποχρεώσεων μισθωτηρίων ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων

721103 Τόκοι υποχρεώσεων μισθωτηρίων επενδυτικών ακινήτων

720110 Καταθέσεων λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

720120 Καταθέσεων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων

720130 Καταθέσεων Γενικής Κυβέρνησης

720140 Καταθέσεων ιδιωτών

720200 Από Ομολογιακά δάνεια

720201 Τόκοι ομολογιών τιτλοποιήσεων 8.782.011,75

720202 Τόκοι βραχυπροθέσμων χρεογράφων (ECP)

720300 Από δάνεια μειωμένης εξασφαλίσεως 567,92

720400 Από υβριδικούς τίτλους

720600 Από παράγωγα εμπορικού χαρτοφυλακίου

720601 Από παράγωγα που αντισταθμίζονται

720500 Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

@ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 0,00

730000 Μικτά ασφάλιστρα - ζωή

730001 Αποζημιώσεις καλυπτόμενες από αντασφαλιστές - ζωή

730002 Αντασφάλιστρα - ζωή

730003 Μαθηματικές προβλέψεις - ζωή

730004 Κόστος αγοράς μεριδίων προιόντων unit link - ζωή

730005 Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων - ζωή

730006 Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών - ζωή

730007 Λοιπές προβλέψεις - ζωή

730008 Πληρωθείσες αποζημιώσεις - ζωή

730009 Προμήθειες παραγωγής - ζωή

730010 Έσοδα από επενδύσεις που ανήκουν σε ασφαλισμένους

730100 Μικτά ασφάλιστρα - γενικές

730101 Αποζημιώσεις καλυπτόμενες από αντασφαλιστές - γενικές

730102 Αντασφάλιστρα - γενικές

730103 Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων - γενικές

730104 Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών - γενικές

730105 Λοιπές προβλέψεις - γενικές

730106 Πληρωθείσες αποζημιώσεις - γενικές



730107 Προμήθειες παραγωγής - γενικές

@ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ 0,00

740000 Έσοδα από μετοχές εμπορικού χαρτοφυλακίου

740001 Έσοδα από μετοχές που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

740002 Έσοδα από μετοχές που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

740100 Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

740200 Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

@ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,00

750000 Από αμοιβαία κεφάλαια 

750100 Από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

750200 Από αγοραπωλησίες συναλλάγματος

750300 Πιστωτικών καρτών

750400 Εισαγωγών - εξαγωγών

750500 Εγγυητικών επιστολών

750600 Εντόκων γραμματίων και ομολόγων

750700 Κινήσεως κεφαλαίων

750800 Εισπράξεως αξιών εσωτερικού

750900 Από τιμολόγηση συναλλαγών

751000 Από συνδρομές πιστωτικών καρτών

751100 Από τηλεφωνικά - ταχυδρομικά - swift

751200 Χορηγήσεων προς ιδιώτες

751300 Χορηγήσεων προς επιχειρήσεις

751301 Έσοδα από νομικά και λοιπά έξοδα επιρριπτόμενα σε πελάτες

751500 Εργασιών Factoring

751600 Private Banking

751700 Χρηματιστηριακών εργασιών

751800 Αναδοχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

751900 Καλύψεως εξόδων ανταποκριτών

752000 Από παροχή πληροφοριών

752100 Θυρίδων θησαυροφυλακίου

752300 Χρήσεως ATM από δικαιώματα και προμήθειες

752400 Επενδυτικών προϊόντων ασφαλιστικών εταιριών

752500 Από εργασίες bancassurance

751400 Λοιπές προμήθειες

@ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,00

760000 Προωθήσεως προιόντων λιανικής τραπεζικής

760100 Πιστωτικών καρτών

760400 Χρηματιστηριακών εργασιών

760500 Εργασιών Factoring

760200 Λοιπά έξοδα προμηθειών

@ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,00

700000 Κέρδη από πώληση ομολόγων στο αναπόσβεστο κόστος

700001 Κέρδη από πώληση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου/ Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου στο αναπόσβεστο κόστος

700002 Κέρδη από πώληση λοιπών χρεογράφων στο αναπόσβεστο κόστος

700003 Κέρδη από πώληση δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

700004 Κέρδη από αποπληρωμές δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

700005 Κέρδη από αποπληρωμές λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων στο αναπόσβεστο κόστος

700006 Κέρδη από ουσιώδεις τροποποιήσεις που οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

700007 Κέρδη από ουσιώδεις τροποποιήσεις που οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης ομολόγων στο αναπόσβεστο κόστος

700008 Κέρδη από διακοπή αναγνώρισης λόγω μετοχοποίησης δανείου που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL) 

700009 Κέρδη από διακοπή αναγνώρισης λόγω μετοχοποίησης δανείου στο αναπόσβεστο κόστος (AC)

701000 Ζημίες από πώληση ομολόγων στο αναπόσβεστο κόστος

701001 Ζημίες από πώληση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου/ Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου στο αναπόσβεστο κόστος

701002 Ζημίες από πώληση λοιπών χρεογράφων στο αναπόσβεστο κόστος

701003 Ζημίες από πώληση δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

701004 Ζημίες από αποπληρωμές δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

701005 Ζημίες από αποπληρωμές λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων στο αναπόσβεστο κόστος

701006 Ζημίες από ουσιώδεις τροποποιήσεις που οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης δανείων στο αναπόσβεστο κόστος

701007 Ζημίες από ουσιώδεις τροποποιήσεις που οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης ομολόγων στο αναπόσβεστο κόστος

701008 Ζημίες από διακοπή αναγνώρισης λόγω μετοχοποίησης δανείου που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL) 

701009 Ζημίες από διακοπή αναγνώρισης λόγω μετοχοποίησης δανείου στο αναπόσβεστο κόστος (AC)

@ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00

780000 Κέρδη/ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

781000 Κέρδη/ζημίες από πώληση μετοχών εμπορικού χαρτοφυλακίου

781001 Κέρδη/ζημίες από πώληση ομολόγων εμπορικού χαρτοφυλακίου

781002 Κέρδη/ζημίες από πώληση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου / Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου εμπορικού χαρτοφυλακίου

781003 Κέρδη/ζημίες από πώληση λοιπών χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου

781004 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση μετοχών εμπορικού χαρτοφυλακίου

781005 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση ομολόγων εμπορικού χαρτοφυλακίου

781006 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου / Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου εμπορικού χαρτοφυλακίου

781007 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση λοιπών χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου

782000 Κέρδη/ζημίες από πώληση μετοχών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

782001 Κέρδη/ζημίες από πώληση ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

782002 Κέρδη/ζημίες από πώληση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου / Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVPL)

782003 Κέρδη/ζημίες από πώληση λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782004 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782005 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση ομολόγων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782006 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου  / Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων

782007 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση λοιπών χρεογράφων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782008 Κέρδη/ζημίες από πώληση δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782009 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση δανείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

782010 Λοιπά Κέρδη/ζημίες δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (αποπληρωμές κλπ)

783000 Κέρδη/ζημίες από πώληση ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783001 Κέρδη/ζημίες από πώληση Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου/ Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783002 Κέρδη/ζημίες από πώληση λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783003 Κέρδη/ζημίες από πώληση δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783004 Λοιπά κέρδη/ζημίες δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI) (διακοπή αναγνώρισης, 

αποπληρωμές κλπ)

783005 Κέρδη/ζημίες από ανακύκλωση του αποθεματικού αποτίμησης των ομολόγων στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783006 Κέρδη/ζημίες από ανακύκλωση του αποθεματικού αποτίμησης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου / Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού 

Δημοσίου στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

783007 Κέρδη/ζημίες από ανακύκλωση του αποθεματικού αποτίμησης των λοιπών χρεογράφων στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης 

(FVOCI)

783008 Κέρδη/ζημίες από ανακύκλωση του αποθεματικού αποτίμησης των δανείων στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

784001 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις που δεν οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης των δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

της Καθαρή Θέσης (FVOCI)

784002 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις που δεν οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης των δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων (FVPL)

784003 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις που δεν οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης των ομολόγων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος

784004 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις που δεν οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

της Καθαρή Θέσης (FVOCI)



784005 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις που δεν οδηγούν σε υποαναγνώριση των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων (FVPL)

785000 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση παραγώγων που αντισταθμίζουν τη μεταβολή στην εύλογη αξία

785001 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και αντισταθμίζεται η μεταβολή 

της εύλογης αξίας τους

785002 Κέρδη/ζημίες από πώληση παραγώγων

785003 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση παραγώγων εμπορικού χαρτοφυλακίου

785004 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων που αντισταθμίζονται στην εύλογη αξία τους

785005 Κέρδη/ζημίες αποτίμησης παραγώγων που αντισταθμίζουν ταμειακές ροές (μη αποτελεσματικό μέρος)

786000 Κέρδη/ζημίες από εξόφληση χρεωστικών τίτλων

787000 Κέρδη/ζημίες από πώληση συμμετοχών

787001 Ζημίες από απομείωση συμμετοχών

788000 Λοιπά Κέρδη/ζημίες

@ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 0,00

850000 Κέρδη/ζημίες από αναταξινόμηση δανείων

850001 Κέρδη/ζημίες από αναταξινόμηση επενδυτικών χρεογράφων

@ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΠΌ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 0,00

860000 Κέρδη/ζημίες από αναταξινόμηση δανείων

860001 Κέρδη/ζημίες από αναταξινόμηση επενδυτικών χρεογράφων

@ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 0,00

790100 Έσοδα από ενοίκια λειτουργικής μίσθωσης

790300 Κέρδη από πώληση παγίων

790400 Έσοδα από ξενοδοχειακές δραστηριότητες

790600 Έσοδα τιμολογήσεως αποσπασμένου προσωπικού

790200 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

@ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 498.639,30

800000 Δαπάνες προσωπικού-μισθοί και ημερομίσθια (εξαιρουμένων των υπερωριών)

800001 Δαπάνες προσωπικού-μισθοί και ημερομίσθια - υπερωρίες

800100 Δαπάνες προσωπικού-επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως

800101 Bonus προσωπικού

800102 Κίνητρα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

800103 Παροχή δανείων στο προσωπικό

800104 Δαπάνες εκπαιδεύσεως προσωπικού

800105 Κόστος αποζημίωσης προγράμματος εθελουσίας εξόδου

800200 Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις

800201 Δεδουλευμένο έξοδο ταμείων καθορισμένων παροχών

800202 Έξοδα Ε.Τ.Α.Τ. (αφορά τόκους δόσεων)

800203 Έξοδα αποσπασμένου προσωπικού πληρωτέα σε εταιρία Ομίλου

800300 Ενοίκια μισθωμένων παγίων

800500 Μεταβλητώς υπολογιζόμενα έξοδα μισθωμάτων

800301 Ενοίκια - συντηρήσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού

800302 Δαπάνες μηχανογραφήσεως

800303 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως

800304 Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά

800305 Λοιπές αμοιβές τρίτων 498.639,30

800314 Αμοιβές τρίτων για εξεύρεση πελατείας

800315 Παροχή υπηρεσιών από εταιρίες είσπραξης καθυστερημένων οφειλών

800306 Υλικά γραφείου και άλλα αναλώσιμα

800307 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας

800308 Ασφάλιστρα

800309 Παροχή οικονομικών πληροφοριών από τρίτους

800310 Δωρεές

800311 Ταμείο εγγύησης καταθέσεων

800313 Ζημίες πώλησης παγίων

800316 Έξοδα καθαριότητας

800317 Συντηρήσεις κτηρίων - εξοπλισμού

800318 Ασφάλεια κτηρίων - χρηματαποστολών

800312 Λοιπά γενικά έξοδα διοικήσεως

800320 Νομικά και λοιπά έξοδα επιρριπτόμενα σε πελάτες

800321 Αμοιβές τακτικού και φορολογικού ελέγχου

800322 Δικηγορικές αμοιβές 

800323 Δικηγορικές αμοιβές σχετιζόμενες με τη διαχείριση καθυστερημένων οφειλών

800324 Αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών

800325

Αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετιζόμενες με τη διαχείριση καθυστερημένων οφειλών (εξαιρουμένων των αμοιβών 

εισπρακτικών εταιριών)

800326 Αμοιβές μη ελεγκτικών υπηρεσιών ανατεθείσες στο δίκτυο του τακτικού ελεγκτή

800327

Αμοιβές μη ελεγκτικών υπηρεσιών ανατεθείσες στο δίκτυο του τακτικού ελεγκτή σχετιζόμενες με τη διαχείριση καθυστερημένων 

οφειλών 

800400 Φόροι Δημοσίου

@ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00

820000 Αποσβέσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων

820800 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ιδιοχρησιμοποιούμενων κτηpίων-εγκ/σεων κτηpίων

820900 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης λοιπού μηx/λoγικoυ εξoπλισμoύ

821000 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης επιβατικών αυτoκινήτων

821100 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης λοιπών ενσώματων παγίων

820100 Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 

820101 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης επενδυτικών ακινήτων

820200 Αποσβέσεις άυλων στοιχείων

@ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00

830001 Απομειώσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - stage 1

830002 Απομειώσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - stage 2

830003 Απομειώσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - stage 3

830004 Απομειώσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (POCI)

830005 Μειώσεις της προσαρμογής της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση δανείων με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου 

(POCI)

830006 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - stage 3 και με υφιστάμενες ζημίες πιστωτικού 

κινδύνου (POCI)

830016 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος - stage 1 και 2

830007 Απομειώσεις δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης

830008 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις δανείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης

830010 Απομειώσεις ομολόγων και λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης (FVOCI)

830011 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις  ομολόγων και λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης 

(FVOCI)

830012 Απομειώσεις ομολόγων και λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

830013 Κέρδη/ζημίες από τροποποιήσεις  ομολόγων και λοιπών χρεογράφων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

830014 Απομειώσεις λοιπών απαιτήσεων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

830015 Απομειώσεις απαιτήσεων από πιστωτικά ιδρύματα

830017 Απομειώσεις λοιπών στοιχείων ενεργητικού

831000 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

831001 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων

831002 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια Γενικής Κυβέρνησης

831003 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια ιδιωτών

831004 Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια απαιτήσεων

832000 Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε μη αντληθέντα όρια

832001 Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές

833000 Απομειώσεις συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες

834000 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία

836000 Απομειώσεις ενσώματων παγίων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

836001 Ζημίες απομείωσης δικαιωμάτων χρήσεως ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων



836010 Απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα

836011 Ζημίες απομείωσης δικαιωμάτων χρήσεως επενδυτικών ακινήτων

836020 Απομειώσεις αΰλων παγίων στοιχείων

836030 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς

836040 Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού προς πώληση

837000 Ζημίες από διαγραφές ενσώματων και άυλων παγίων

830300 Λοιπές προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις

838000 Πρόβλεψη προγράμματος αναδιοργανώσεως

839000 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

839100 Προβλέψεις για απαιτήσεις από τρίτους

@ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 0,00

840000 Κέρδη/ζημίες από διακοπείσες δραστηριότητες

840001 Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση/ πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 

@ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

900000 Καθαρά κέρδη περιόδου (πριν το φόρο εισοδήματος) 0,00

@ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

910000 Ζημίες περιόδου (πριν το φόρο εισοδήματος) 0,00

@ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

880000 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

880001 Πρόβλεψη φόρου για φορολογικές υποθέσεις

880002 Διαφορές φορολογικού ελέγχου για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

880100 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

880200 Έκτακτη εισφορά

@ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

920000 Καθαρά κέρδη περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος 0,00

@ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00

930000 Ζημίες περιόδου (μετά το φόρο εισοδήματος) 0,00

@ΣΥΝΟΛΟ 0,00

@Τα χρεωστικά υπόλοιπα να καταχωρούνται με (+) και τα πιστωτικά υπόλοιπα με (-)

@Για διευκόλυνσή σας και επαλήθευση των ποσών το σύνολο πρέπει να είναι = 0 


