
  

  

 

 

Δελτίο Τύπου 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14.07.2020 στον αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου η Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 

  
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος: 
 
«Σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία έβρισκε σιγά σιγά τον βηματισμό της και 

προχωρούσε σε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης βελτιώνοντας μεγέθη όπως η ανεργία, οι 

εξαγωγές, η οικονομική δραστηριότητα, η εγχώρια ζήτηση και ο τουρισμός, η πανδημία 

Covid-19 ανατρέπει το υπάρχον πλαίσιο και αυξάνει την αβεβαιότητα. Χαρακτηριστικό των 

επιπτώσεων της πανδημίας είναι το γεγονός ότι η αναμενόμενη οικονομική κρίση θα αφορά 

όλες τις οικονομίες παγκοσμίως, ενώ αναμένεται να υπάρξουν από τις κυβερνήσεις και τους 

υπερεθνικούς οργανισμούς σημαντικές παρεμβάσεις στήριξης με δημόσιο χρήμα.  

Η Τράπεζά μας αύξησε και στη χρήση 2019 τα μεγέθη, τις εργασίες και την 

κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 9 

εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση. Με τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των 

απωλειών του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που 

οδήγησαν στα capital controls. Σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων προς 

τους πελάτες, ανερχόμενη στα 9 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 4%. Σημειώνεται 

επίσης η μεγάλη αύξηση των ταμειακών ισοδυνάμων ανερχόμενη σε 38% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της 

Τράπεζας, όπως καταγράφεται με την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών 

δεικτών καθ’ όλο το έτος. 

Όλα τα επιμέρους μεγέθη των αποτελεσμάτων (καθαρά έσοδα από τόκους, 

καθαρά έσοδα προμηθειών, συνολικά καθαρά έσοδα, αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης, αποτέλεσμα προ φόρων, και αποτέλεσμα μετά από φόρους) 

είναι θετικά στην τρέχουσα χρήση. Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της 

Τράπεζας ανήλθε στα 1,44 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 16% σε σχέση 

με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε 

παρά τις υψηλές για ακόμη φορά προβλέψεις χορηγήσεων, οφειλόμενες στο 

χαρτοφυλάκιο των καθυστερημένων δανείων, που δημιουργήθηκε από την 

κρίση .  

Μετά την κερδοφορία η καθαρή θέση της Τράπεζας αυξήθηκε στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ 

αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 20%. Η αύξηση προέρχεται κατά 1 

εκατομμύριο περίπου από τα κέρδη της χρήσης και κατά 1,4 από τις εισφορές στο 



  

  

 

κεφάλαιο των συνεταίρων. Επισημαίνεται η ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου με 

ειδική τιμή που έγινε τον Οκτώβρη του 2016 και εισέφερε συνεταιριστικό κεφάλαιο της 

τάξης των 900 χιλιάδων ευρώ. 

Σημαντική ήταν στη χρήση 2019 η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, 

μέσω δύο εκδόσεων ομολόγων. Η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ανήλθε 

στο ποσό των 4,82 εκατομμυρίων ευρώ επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη της τάξης του 20%. 

Το μετατρέψιμο ομόλογο ανήλθε στο ποσό των 500 χιλιάδων ευρώ. 

Κλείνοντας την εισήγηση του ο Πρόεδρος του ΔΣ επισήμανε τα εξής: 

«Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και 

στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. 

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση 

εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις.  

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις 

καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες 

αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.  

Καλώ τους πελάτες της Τράπεζας να διευρύνουν τις τραπεζικές εργασίες πέραν των 

χορηγήσεων ώστε να κερδίσουν από την άμεση εξυπηρέτηση, τη φιλική συνεργασία και 

τις μειωμένες προμήθειες. 

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να 

έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή 

λύση.  

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην διαδικασία ενίσχυσης των 

κεφαλαίων που θα λάβει χώρα, επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να 

συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν 

και στο μέλλον.  

Η Τράπεζα μας συνεχίζει κερδοφόρα παρά τις επιπτώσεις μιας μοναδική σε 

ένταση και διάρκεια οικονομικής κρίση της χώρας, προσφέροντας μεγαλύτερες 

αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταμιευτές και τους επενδυτές και 

μικρότερες προμήθειες στους συνεργαζόμενους μαζί της. 

Η Τράπεζα μας συνεχίζει να βαδίζει στα χνάρια του οράματος των ιδρυτών της 
αφ’ ενός ενισχύοντας την αποταμίευση των Θεσσαλών και αφετέρου 
στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρώντας πάντα και 
ενδυναμώνοντας τη βιωσιμότητα μέσα από μια ικανή κερδοφορία η οποία 
εξασφαλίζει την υγεία των ιδίων κεφαλαίων της και την αυτοδύναμη ανάπτυξη 
της.»   
 



  

  

 

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Παναγιώτης Βαρελάς παρουσίασε 

διεξοδικά την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπου 

αναλύθηκαν: 

1. Οι Οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία 

2. Οι Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία 

3. Οι Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

4. Οι Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 

5. Οι σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2019 

6. Η εξέλιξη οικονομικών μεγεθών 

7. Οι Στόχοι & Δραστηριότητες 2020 

8. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

9. Η ανάλυση των σημαντικότερων οικονομικών μεγεθών 

10. Τα αποτελέσματα χρήσης 

11. Οι Συνεταίροι – το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – η Συνεταιριστική Μερίδα 

12. Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

13. Οι Οικονομικές Καταστάσεις 

14. Ο Προϋπολογισμός – Απολογισμός 2019 

Για τα τρία πρώτα θέματα της ΓΣ ήτοι: 

1) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2019 – 

31.12.2019,  

2) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 

1.01.2019 – 31.12.2019 και  

3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και 

τη διαχείριση υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2019,  

διεξήχθη μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 120 μέλη (εκ των οποίων ψήφησαν 

115 άτομα) με 440  ψήφους.  

Τα αποτελέσματα είναι: 438 ψήφοι ΝΑΙ, 1 ψήφος ΟΧΙ & 1 ψήφος ΛΕΥΚΗ. 

Τέλος ομόφωνα εγκρίθηκαν: 

15. Προϋπολογισμός του 2020   

16. Εγγραφή Νέων Μελών 

17. Επιλογή των Ελεγκτών με την αμοιβή τους για τη χρήση 2020 

18. Oι όροι 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης 

19. Oι όροι ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε εταιρικές μερίδες αορίστου 

διάρκειας  



  

  

 

20. Προσφορά εταιρικών μερίδων σε ειδική τιμή  

21. Τροποποίηση του Καταστατικού και τέλος 

22. Επιτροπή Ελέγχου    

 

Τέλος για την ενημέρωση τους οι συνεταίροι και οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεσσαλίας www.bankofthessaly.gr όπου είναι αναρτημένος ο 

Απολογισμός έτους 2019 στη διεύθυνση 

http://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/econ_2019.pdf και η Ετήσια 

Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31.12.2019 βάσει ΔΠΧΑ στη διεύθυνση 

http://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/ekthesi_2019_amin.pdf  

 

Τρίκαλα, 15.07.2020 

Γραφείο Τύπου 

Για όλα τα ανωτέρω θέματα 1 – 22 συνημμένα θα βρείτε αρχείο με όλες τις 

εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση. 
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