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Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,

Η χρήση 2014 χαρακτηρίστηκε από μεγάλες αντιθέσεις, σε όλο το εύρος των παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία της 
τράπεζας μας, από το μακροοικονομικό περιβάλλον μέχρι τη καθημερινή της λειτουργία. 

Από τη μια πλευρά στην εθνική οικονομία, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια, η οριακή μείωση 
της ανεργίας, η μικρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και από την άλλη η μεγάλη αβεβαιότητα κυρίως λόγω του πολιτικού 
περιβάλλοντος, η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα με συνεχή μάλιστα αύξηση της μακροχρόνιας, ο αποπληθωρισμός 
και οι δυσκολίες επιβίωσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχα στο μικροοικονομικό μας περιβάλλον, από τη μια πλευρά η αύξηση των μεγεθών καταθέσεων και χορηγήσεων, 
η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της κερδοφορίας προ προβλέψεων, οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της οργανωτικής 
μας ανασυγκρότησης, η επιτυχημένη προσαρμογή στους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες και θεσμούς τραπεζικής λειτουργίας και 
από την άλλη η συνεχής αύξηση των καθυστερήσεων και η ανάγκη της κατεύθυνσης της κερδοφορίας σε προβλέψεις για την 
αντιμετώπισή τους.

Όλα αυτά, όταν στον  τραπεζικό χώρο πλέον γίνεται αναφορά στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, όπου οι κανόνες  και η 
λειτουργία των τραπεζών καθορίζονται από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όταν πλέον είτε άμεσα, είτε έμμεσα, όλες οι τράπεζες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται σε ευρωπαϊκούς εποπτικούς μηχανισμούς.

Λειτουργώντας λοιπόν σε ένα περιβάλλον μεγάλων αντιθέσεων, όπου οι αρνητικές επιδράσεις είναι περισσότερες από τις 
θετικές και οι κίνδυνοι ιδιαίτερα αυξημένοι, ο μόνος δρόμος για την επιτυχία είναι η ικανότητα προσαρμογής και ανάδρασης, 
στις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά. Αυτό λοιπόν έκανε η τράπεζά μας, απαντώντας οργανωτικά και λειτουργικά σε 
κάθε πρόβλημα που τέθηκε, κατορθώνοντας σε πρώτο επίπεδο να δείξει αξιοσημείωτη αντοχή στην κρίση, ενώ διαμορφώνει 
καθημερινά εκείνο το επιχειρηματικό πλαίσιο που θα της δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί άμεσα τη βελτίωση της 
οικονομίας. 

Δημιουργήθηκαν νέες οργανωτικές δομές και ενισχύθηκαν οι παλιές, για να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα και προκλήσεις. 
Η εταιρική διακυβέρνηση ήταν υψηλού επιπέδου, με συνεχή δραστηριοποίηση της διοίκησης και της γενικής διεύθυνσης στην 
όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού στο δυσμενές οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον. Η 
πιστοδοτική λειτουργία με την κεντροποίησή της στα πλαίσια της Διεύθυνσης Εργασιών και Πιστοδοτήσεων και με την υψηλού 
επιπέδου αξιολόγηση των πελατών, διασφάλισε την αξιοποίηση των κεφαλαίων μας σε αποδοτικές και ενήμερες χορηγήσεις. Η 
Διεύθυνση Καθυστερήσεων εργάστηκε συνεχώς ώστε να υπάρξουν ρυθμίσεις στους συνεργάσιμους πελάτες μας και δικαστικές 
ενέργειες στους ασυνεπείς. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε στρατηγική καθυστερήσεων, προχώρησε η οργάνωση της 
διεύθυνσης με διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, υπήρξε συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού και νέα προϊόντα ρυθμίσεων, 
ενώ υλοποιείται η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι υπηρεσίες διοίκησης αντιμετώπισαν με επιτυχία την απαιτούμενη 
προσαρμογή στο νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο  που εφαρμόστηκε κυρίως μετά την άνοιξη. 

Από άποψη μεγεθών, η Τράπεζά μας κατόρθωσε να αυξήσει για άλλη μία φορά τις χορηγήσεις και τις καταθέσεις, όταν 
στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα υπήρξε είτε μείωση, είτε στασιμότητα. Η κερδοφορία προ προβλέψεων ξεπέρασε τα 5,5 
εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο σχεδόν καθ’ ολοκληρία κατευθύνθηκε στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων στο 
χορηγητικό χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της, η Τράπεζα προχώρησε σε προσλήψεις νέων 
υπαλλήλων ούσα από τις λίγες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια.

Η Τράπεζα άρχισε από το έτος 2014 να προετοιμάζεται για την αλλαγή του λογιστικού πλαισίου από το ισχύον κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο των τραπεζών, στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής από το 2015 και αναμένεται 
να οδηγήσουν σε απομειώσεις του ενεργητικού της Τράπεζας, εξαιτίας των επιδράσεων της κρίσης στο χαρτοφυλάκιό της. 
Στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής έγινε με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος το φθινόπωρο, άσκηση ποιότητας ενεργητικού 
και παθητικού. Τα αποτελέσματα της άσκησης, καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από την Τράπεζα 
καταδεικνύουν τη δυνατότητά της, με τη σταθεροποίηση της οικονομίας, να παραμείνει κεφαλαιακά επαρκής, αξιοποιώντας 
απλά τη συσσώρευση κεφαλαίου και την αποθεματοποίηση των κερδών της κανονικής της λειτουργίας. Σημειώνεται ότι με την 
ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης θα δοθεί και η δυνατότητα της ικανοποίησης των συνεταίρων μέσω μερισματικών 
αποδόσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
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Η Τράπεζα όμως για να διασφαλίσει την αναπτυξιακή της πορεία, που θα αφορά σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο 
δημιουργία νέων καταστημάτων σε νομούς όπου υπάρχει ελλειμματική παρουσία καθώς και αύξηση πελατολογίου και εργασιών, 
θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Μόλις λοιπόν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν η Τράπεζα θα προχωρήσει σε 
διαδικασία αύξησης κεφαλαίου, με προσφορά συνεταιριστικών μερίδων και ομολόγου, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της 18/09/2014, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και στην τρέχουσα Απολογιστική Γενική Συνέλευση.

Θεωρούμε ότι με την σταθεροποίηση της οικονομίας, η ανάπτυξη της Τράπεζάς μας θα επανέλθει, με μεγαλύτερους μάλιστα 
ρυθμούς από αυτούς προ της κρίσης. Οι λόγοι αυτής της πορείας είναι πέρα από την μεγάλη οργανωτική προετοιμασία των 
τελευταίων ετών και η κατάσταση που θα επικρατήσει στον τραπεζικό χώρο, όπου το δυνητικό πελατολόγιό μας - μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις - θα είναι αποκλεισμένο ή θα αντιμετωπίζει προβλήματα, λόγω των  ολιγοπωλιακών πρακτικών των ελάχιστων πια 
συστημικών τραπεζών.

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνω ότι το κτίριο Διοίκησης ξεκινά τη λειτουργία του. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει, εκτός από 
ένα νέο και εύκολα προσβάσιμο σημείο εξυπηρέτησης, το στρατηγικό και λειτουργικό κέντρο της Τράπεζάς μας, συμβάλλοντας 
σημαντικά στη νέα μας πορεία.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

• Τα στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας που σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατόρθωσαν να διευρύνουν τα μεγέθη 
της Τράπεζας παρέχοντας υψηλή ποιότητα στην εξυπηρέτηση της πελατείας της.

• Όλους εσάς τους συνεταίρους μας, που μείνατε κοντά στην Τράπεζά μας, είτε στηρίζοντας την καταθετική μας βάση, 
είτε συνεργαζόμενοι ως συνεπείς χορηγητικοί πελάτες και ιδιαίτερα όλους εσάς, που παρά τις δυσκολίες που ενδεχομένως 
αντιμετωπίζετε λόγω της κρίσης τηρείτε με συνέπεια τις ρυθμίσεις σας. 

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Τράπεζά μας, Διοίκηση και Υπηρεσιακά Στελέχη, εργάζονται με όλες τις δυνάμεις τους για την 
επιτυχία της αποστολής μας, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, της τοπικής μικρομεσαίας επιχείρησης, 
του τοπικού αποταμιευτή. 

Η Τράπεζα μας είναι ΕΔΩ, ΙΣΧΥΡΗ και ΧΡΗΣΙΜΗ. Άντεξε στην κρίση και τώρα είναι έτοιμη να υλοποιήσει τους στόχους της και 
να προσφέρει στο μέλλον τις αποδόσεις που είχε καταγράψει και στο πρόσφατο παρελθόν.  

Φιλικά

Αναστάσιος Ν. Λάππας
Πρόεδρος Δ.Σ.     
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 883/16.06.2015 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Θεσσαλίας  Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας,  
  της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη  
  σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2014. 

4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2015.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015. 

7. Τροποποίηση Καταστατικού.

8. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο και τους όρους αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου.

9. Έγκριση επιτροπής ελέγχου

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 07/07/2015, ημέρα  Τρίτη, την ίδια 
ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη 
Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 13η Ιουλίου 2014  είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Πρόεδρος:                 Αναστάσιος Λάππας

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος

Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νάκης

Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας

Ταμίας:  Δημήτριος Σιαφαρίκας

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Δημοβέλης

Αν. Ταμίας: Ευάγγελος Ταμπακιώτης

Μέλη:  Σπυρίδων Μπαλατσός

   Νικόλαος Τζέλλος

   Φώτιος Χώτος
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Πρόεδρος: Βασίλειος Νάκης

Μέλη: Δημήτριο Σιαφαρίκας

 Ευάγγελος Ταμπακιώτης

• Την εποπτεία της Τράπεζας ως Πιστωτικό Ίδρυμα ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω
 της Τράπεζας της Ελλάδος.
• Τον Εσωτερικό Έλεγχο ασκεί η αρμόδια Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και εξωτερικοί συνεργάτες.
• Όργανα εποπτείας αποτελούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές.
• Ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΤΡΟΠΗ ALCO ΕΠΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Γ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101 - 110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

OPERATIONS
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ

CREDIT ΥΠΗΡΕΣΙΑ LEASING
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΛΟΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
B' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

i

ii

Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2014 ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος:                 Αναστάσιος Λάππας

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος

Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νάκης

Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας

Ταμίας:  Δημήτριος Σιαφαρίκας

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Δημοβέλης

Αν. Ταμίας: Ευάγγελος Ταμπακιώτης

Μέλη:  Σπυρίδων Μπαλατσός

   Νικόλαος Τζέλλος

   Φώτιος Χώτος
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι το 2014 αναπτύχθηκε, με κινητήρια δύναμη τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες 
της Ασίας, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και ορισμένες προηγμένες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ζώνη του ευρώ, μετά από δύο έτη οικονομικής ύφεσης, το 2014 επέτυχε θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, 
ο οποίος προβλέπεται να επιταχυνθεί το επόμενο έτος. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, το έτος 2014 σηματοδοτεί την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής 
μετά από έξι έτη συνεχούς και βαθιάς οικονομικής κρίσης, που αποτιμώνται σε σωρευτική υποχώρηση του AEΠ πάνω από 25%. Τα 
δημοσιευμένα τριμηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν σαφή αποκλιμάκωση της ύφεσης από το α’ τρίμηνο του 2014, με αποτέλεσμα 
στο σύνολο του έτους να καταγράφεται θετικός ρυθμός μεγέθυνσης της τάξεως του 0,8%, για πρώτη φορά μετά το 2007. Κινητήριες 
δυνάμεις αυτής της εξέλιξης ήταν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

H ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της προ προβλέψεων κερδοφορίας, οι πρώτες ενέργειες στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης 
του ζητήματος των δανείων σε καθυστέρηση και η ενεργοποίηση, από τις 4 Νοεμβρίου 2014, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
(ΕΕΜ) αποτέλεσαν τις βασικές εξελίξεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2014. Παρά τις θετικές εξελίξεις, το τραπεζικό σύστημα 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων.

Η Τράπεζα λειτούργησε σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον και κατόρθωσε να επαυξήσει τα βασικά της μεγέθη (χορηγήσεις και 
καταθέσεις). Τα ίδια της κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνουν παρόλο που η Τράπεζα για να ισχυροποιηθεί έναντι απωλειών στο χορηγητικό 
της χαρτοφυλάκιο, λογιστικοποίησε σε πρόσθετες προβλέψεις όλα σχεδόν τα κέρδη της προ προβλέψεων. Κατόρθωσε στη χρήση να 
παράγει λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω από τον προϋπολογισμό. 

Η έντονη και πολυεπίπεδη κρίση επέδρασε στην Τράπεζά μας με κύρια παρενέργεια την αύξηση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση, 
η οποία επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα αφού μειώνει τα έσοδα από τόκους και αυξάνει τις προβλέψεις. Η αντιμετώπισή της ήταν 
για την Τράπεζα το κεντρικό ζήτημα δραστηριοποίησης, με τη δημιουργία και πλήρη στελέχωση κεντροποιημένων υπηρεσιών και 
την προώθηση ρυθμίσεων με τις οποίες διασφαλίζεται για την Τράπεζα μείωση του κινδύνου απωλειών και για τους δανειολήπτες 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους, τα οποία στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν.

Οι κυριότερες  δραστηριότητες  της Τράπεζας για το έτος 2014 συνοψίζονται στα παρακάτω:

•   Εντατικοποίηση κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του νέου κτιρίου Διοίκησης, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2015

•  Διατήρηση της κερδοφορίας

•  Μείωση δαπανών και λειτουργικών εξόδων 

•  Υλοποίηση νέων τεχνολογιών με στόχο την διευκόλυνση των πελατών και την μείωση των παγίων δαπανών 

•  Διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας εν μέσω ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος για τη χώρα

•   Υλοποίηση 2ης Δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Νομό Λάρισας στη θεματική ενότητα «Άνθρωπος»

•   Σεβασμός του ανθρώπου και των Ανθρώπινων Αξιών – Παροχή εξωτερικών απινιδωτών στο Δήμο Τρικκαίων, συνολικός 
προϋπολογισμός 3.500,00€

•  Υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση της ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία», συνολικός προϋπολογισμός 1.500,00€ 

•  Υλοποίηση σύγχρονων συστημάτων ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της

•  Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών

•   Συνέχιση της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και νέων προγραμμάτων με σκοπό την 
ενίσχυσή της

i Κύριες Δραστηριότητες 2014.
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Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφθασαν στο τέλος του 2014 στα 211,81 εκ. ευρώ έναντι 203,13 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μία 
αύξηση της τάξεως του 4,27%. Αντίστοιχα οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά μικρότερο ποσοστό από 163,05 δις. 
ευρώ το 2013 σε 164,51 δις ευρώ το 2014.

 Η εμπιστοσύνη των καταθετών – συνεταίρων μας προς την Τράπεζα για άλλη μια χρονιά, παρά την οικονομική κρίση και το κλίμα 
αβεβαιότητας που αυτή συνεπάγεται, ήταν και πάλι εντυπωσιακή, επιβραβεύοντας την επιτοκιακή μας πολιτική καθώς και την πολιτική 
της ορθής διαχείρισης των διαθεσίμων μας. 

Σημειώνεται ότι η Τράπεζά μας δεν έχει κάνει χρήση του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity 
Assistance – ELA).

Ταµιευτηρίου

Όψεως

Προθεσµίας

Σύνολο εντόκων
Καταθέσεων

2010

22.783

8.149

140.291

171.223

2011

19.725

14.839

148.947

183.511

2012

18.034

9.704

168.310

196.048

2013

16.722

17.878

168.530

203.130

2014

18.464

18.024

175.318

211.806

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ii Καταθέσεις.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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Για το 2014(1) ο ρυθμός μείωσης της χρηματοδότησης στο σύνολο του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος επιβραδύνθηκε σε -1,7% 
έναντι -6,0% το 2013 προς τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Όσον αφορά στο Δημόσιο τομέα για το 2014 υπήρξε αύξηση του ρυθμού 
χρηματοδότησης κατά 7,3% (από -18,1% το 2013) ενώ στον Ιδιωτικό τομέα υπήρξε επιβράδυνση της τάξης του -3,1% (από -3,9% το 
2013). Ειδικότερα για τα επιχειρηματικά δάνεια οι χρηματοδοτήσεις προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκαν το 2014 
κατά -3,7%, προς Ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες κατά -0,3% και προς Ιδιώτες κατά -2,9%. Στη λιανική 
τραπεζική για τις χρηματοδοτήσεις προς Ιδιώτες προκύπτει ότι στα Στεγαστικά δάνεια υπήρξε μία μείωση της τάξης του -3,0%, στα 
Καταναλωτικά δάνεια -2,8% και στα Λοιπά προσωπικά δάνεια υπήρξε αύξηση κατά 2,2%.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, παρά την παρατεταμένη ύφεση, προχώρησε και στο 2014 σε νέες, στοχευόμενες παροχές 
πιστώσεων αυξάνοντας το δανειακό της χαρτοφυλάκιο κατά 2,85% (5,5 εκ. €) σε σχέση με το 2013, φτάνοντας τα 197,89 εκ. €. Με 
σκοπό την τόνωση της Θεσσαλικής οικονομίας, με την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις με υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και 
ευοίωνες προοπτικές, έδωσε προτεραιότητα:

•   στον τομέα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Ελευθέρων επαγγελματιών όλων των κλάδων της οικονομίας, 
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών αναγκών και εκτάκτων 
επιβαρύνσεων και τη στήριξη νέων βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. 

•   στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων του Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Αναπτύξεως (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.). Η Τράπεζα εξασφάλισε τη δυνατότητα κατά 50% άτοκης χρηματοδότησης 
στους επιχειρηματίες συνεταίρους της, μέσω της δράσης “ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” και παράλληλα την παροχή 
δανείων με την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. μέχρι 80%.

•   στην αποτελεσματική αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

•   στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς τους ιδιώτες μέσω των καταναλωτικών/προσωπικών δανείων.

•    στην προσφορά σημαντικού αριθμού προϊόντων ρύθμισης των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των 
κατηγοριών.

iii Χορηγήσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

8,5%

8,7%

82,8%

Προθεσµίας

Ταµιευτηρίου

Όψεως

Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων (82,8%) αφορά σε καταθέσεις προθεσμίας και ακολουθούν οι καταθέσεις όψεως (8,7%) και 
οι καταθέσεις ταμιευτηρίου (8,5%).

 Ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας για το 2014 ανήλθε σε 26,90% με κατώτερο όριο το 20%.

Πολιτική της Τράπεζας αποτελεί η παροχή ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων, υιοθετώντας όμως ως απαράβατη αρχή τη 
διαρκή παρακολούθηση του κόστους και τη διατήρησή του σε επίπεδα που μπορεί να απορροφήσει.

Η Τράπεζα συνεχίζει να συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την κρατική εγγύηση 
στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων (100.000 €) ανά καταθέτη. 

(1) Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της ΤτΕ, Τεύχος 160, σελ. 101.



 Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε, προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας στα 188,7 εκ. ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 95,36% των συνολικών χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 8,7 εκ. ευρώ  (4,39%) και προς Δημόσιο στις 496,6 
χιλιάδες ευρώ (0,25%). 

       Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας:

Δηµόσιο

Γεωργία, Δασοκοµία, Αλιεία

Βιοµηχανία-Βιοτεχνία

Εµπόριο

Παροχή Υπηρεσιών

Ιδιώτες

Γενικό Σύνολο Χορηγήσεων

2010

733

2.281

55.522

45.124

55.844

10.125

169.629

2011

423

4.119

70.186

57.726

34.137

11.096

177.687

2012

462

3.756

70.902

59.783

36.358

10.488

181.749

2013

294

5.291

75.126

62.701

39.278

9.718

192.408

2014

497

5.772

77.778

65.543

39.615

8.684

197.889

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

39,30%

4,39% 2,92%
0,25%

Στη γεωργία

Στη βιοµηχανία - βιοτεχνία

Στο εµπόριο

Στη παροχή υπηρεσιών

Χορηγήσεις σε ιδιώτες

Χορηγήσεις στο δηµόσιο

33,12%

20,02%

10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια του 2014 το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο γύρω από το ευρύτερο πεδίο των καθυστερημένων δανείων 
τροποποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις, αναδιάρθρωσε τις Υπηρεσίες Καθυστερήσεων με την 
δημιουργία μίας συνολικής Διεύθυνσης Καθυστερήσεων, αποτελούμενη από 2 τμήματα: Προσωρινών Καθυστερήσεων και Οριστικών 
Καθυστερήσεων.
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Εφαρμόζοντας την εγκύκλιο 42/2014 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ η Τράπεζα προχώρησε σε:

•   Σύνταξη και έγκριση συνολικής Στρατηγικής Διαχείρισης Καθυστερήσεων (Σ.Δ.Κ.)

•   Αναμόρφωση των διαδικασιών και συστημάτων τους, ώστε να εναρμονίζονται με τη Σ.Δ.Κ.

•   Δημιουργία νέων ευέλικτων προϊόντων ρυθμίσεων

•   Εκπαίδευση του προσωπικού το οποίο θα επιφορτίζεται στη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση

•   Θέσπιση πρόσθετων κανόνων αξιολόγησης των δανειοληπτών σε καθυστέρηση, με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων 
οικονομικής αξιολόγησης

•   Δημιουργία διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να προλαμβάνεται η δημιουργία νέων καθυστερημένων δάνειων, μέσω 
των Διαδικασιών αναγνώρισης Δανείων σε Προ – Καθυστέρηση

•   Πλήρη εναρμόνιση με τα νέα Πρότυπα αναφορών προς την ΤτΕ

•   Διαδικασίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης καθυστερήσεων

Επιπλέον σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται τόσο στον Ν.4224/2013, με τον οποίο καθορίστηκε επίσημα η έννοια του 
Συνεργάσιμου Δανειολήπτη, όσο και στον Κώδικα Δεοντολογίας  του ίδιου Νόμου, η Τράπεζα προχώρησε σε:

•   Θέσπιση αρχών επικοινωνίας και συμπεριφοράς των αρμοδίων υπαλλήλων έναντι δανειοληπτών με οικονομικές 
δυσχέρειες.

•   Δημιουργία Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, στην οποία ορίζονται ρητοί κανόνες αντιμετώπισης δανειοληπτών 
με οικονομικές δυσχέρειες.

•   Δημιουργία Επιτροπής Επίλυσης Ενστάσεων και σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.

Το σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων ανήλθε το 2014 σε 10 άτομα, αυξημένο κατά 4.

Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, διαθέτοντας 
επαρκή μέσα για την αναβάθμιση πολιτικών, μεθόδων και υποδομών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση 
των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στα οικονομικά της αποτελέσματα και κεφαλαιακή της βάση, η σταθερότητα και 
συνέχιση των εργασιών της και η συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την Τραπεζική εποπτεία.

Στη διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης των κινδύνων και της αξιολόγησης της επάρκειας των 
ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων, πρωταρχικό ρόλο έχει η Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων στην οποία σχετικές με τη διαχείριση κινδύνων αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης 
των κεφαλαίων της Τράπεζας, καθορίζει τις αρχές και εγκρίνει τις πολιτικές που θα πρέπει να διέπουν τη διαχείριση 
των αναλαμβανομένων κινδύνων, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Έχει την ευθύνη 
για τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, μέσα στα πλαίσια της 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής που έχει χαράξει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία αποτελεί μέρος του Εσωτερικού 
Συστήματος Ελέγχου, με αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της, 
εφαρμόζει διαδικασίες αναγνώρισης, εκτίμησης, μέτρησης και παρακολούθησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η 
Τράπεζα μέσα από τις δραστηριότητές της.

Ο νέος Κανονισμός 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία οδηγία ενσωματώθηκε στο 
νόμο 4261/2014 του Ελληνικού Κράτους, εντάχθηκαν στις διαδικασίες ποσοτικοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει 
η Τράπεζα.

iv Διαχείριση Κινδύνων 
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Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί και αξιολογεί σε διαρκή βάση όλους τους σημαντικούς κινδύνους, με 
σκοπό την ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισής τους, τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων και τη 
δημιουργία νέων τεχνικών αντιμετώπισης τους, διαφυλάσσοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις 
δραστηριότητές της και την ισχυρή κεφαλαιακής της επάρκεια. Επιπλέον ελέγχει τα όρια ανοχής ανάληψης κινδύνων που 
έχει θέσει η Τράπεζα, τόσο ανά είδος, όσο και σε συνολικό επίπεδο κινδύνου.

 Η συνέχιση της τραπεζικής δραστηριότητας και η κερδοφορία της Τράπεζας είναι συνυφασμένες με την ανάληψη 
πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για την Τράπεζα και για το λόγο 
αυτό η συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση, μέτρηση και αποτίμησή του, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της 
Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων. 

 Η συνολική έκθεση της Τράπεζας στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και 
τις πιστοδοτήσεις επιχειρηματικής και ιδιωτικής πίστης, τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, τις επενδυτικές και συναλλακτικές 
δραστηριότητές της. Ο βαθμός κινδύνου που ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες 
μεταξύ των οποίων είναι οι γενικές συνθήκες της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, η χρηματοοικονομική θέση των 
πιστούχων, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των οφειλών τους, καθώς επίσης και η ύπαρξη και το είδος των καλυμμάτων 
και εξασφαλίσεων. 

Βασικοί στόχοι της διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν η παροχή πλήρους και έγκαιρης υποστηρίξεως 
των επιχειρησιακών Μονάδων κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η διαρκής και συστηματική παρακολούθηση 
του δανειακού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες της Τράπεζας και η εναρμόνιση με το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω ενός πλαισίου 
μεθοδολογιών και συστημάτων μετρήσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς 
και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των εκάστοτε οικονομικών συγκυριών, καθώς και στη φύση και στην έκταση των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Η αδυναμία όμως της ουσιαστικής διαχείρισης της πολυετούς κρίσης και ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, με 
επέκταση στην αδυναμία βελτίωσης της οικονομικής θέσης των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, παράλληλα με την μη 
θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού πακέτου διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων Τραπεζικών οφειλών, 
οδηγεί ένα σημαντικό μέρος των τραπεζικών χαρτοφυλακίων στη μη εξυπηρέτησή τους. 

Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων 
και των επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε σε ποσοστό 25,42% επί του συνόλου, ενώ οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών 
ανήλθαν σε 33,48%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανωτέρω καθυστερήσεων είναι καλυμμένο με εμπράγματες και άλλες 
χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις και θεωρείται εισπράξιμο. Επιπλέον, η Τράπεζα για την κάλυψη ενδεχόμενων απωλειών 
έχει δημιουργήσει σωρευμένες προβλέψεις ύψους 27,60 εκ. ευρώ, με τις προβλέψεις για το έτος 2014 να ανέρχονται στο 
ποσό των 5,43 εκ. ευρώ οι οποίες επιβαρύνουν τα κέρδη της χρήσης.

Για τη διαχείριση των καθυστερημένων δανείων δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Καθυστερήσεων αποτελούμενη από 2 
τμήματα, με στόχο την αυτόνομη διαχείριση των δανείων που βρίσκονται σε προσωρινή και οριστική καθυστέρηση αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τόκους  ανήλθαν στα 16,10 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της 
τάξης του 12,71%. Ο βασικός λόγος της μείωσης είναι η παύση εκτοκισμού σε χορηγήσεις σε καθυστέρηση, καθώς και η 
μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων σε άλλες Τράπεζες. Τα έσοδα εκμετάλλευσης έφτασαν τα 17,21 εκ. ευρώ μειωμένα 
κατά 11,78% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και στο μέγεθος αποτυπώνεται μόνο η επίδραση της μείωσης των εσόδων 
από τόκους, αφού τα έσοδα από τις υπόλοιπες εργασίες (κυρίως προμήθειες) αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. Τέλος, τα συνολικά έσοδα τα οποία περιλαμβάνουν και τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στα 17,21 εκ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 11,98% από την προηγούμενη χρήση. 

 Τα έξοδα τόκων ύψους 6,71 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό περίπου 32%, 
απόρροια της σταδιακής μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων εντός του 2014. Από τα υπόλοιπα έξοδα εκμετάλλευσης, τα 
έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν σε ποσοστό 7% λόγω των αναγκών στελέχωσης των υπηρεσιών και των καταστημάτων της 
Τράπεζας, ενώ και τα υπόλοιπα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σε ποσοστό 15%. Μείωση υπήρξε στις αποσβέσεις. Τέλος, 
το ποσό των 5,43 εκ. ευρώ κατευθύνθηκε σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, από τις οποίες ποσό 3,8 εκ. ευρώ 
ήταν πρόσθετες. Συνολικά τα έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 17,10 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 11,76% από την 
προηγούμενη χρήση. 

 Με βάση τα δεδομένα της μείωσης εσόδων από τόκους, αλλά και της ταυτόχρονης και μεγαλύτερης μείωσης της 
δαπάνης τόκων, το μικτό αποτέλεσμα τόκων βελτιώθηκε κατά 813 χιλ. ευρώ. Συνολικά, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων 
της Τράπεζας ξεπερνά τα 5,5 εκατ. ευρώ από 5 εκ. ευρώ στη προηγούμενη χρήση, ενώ μετά την αφαίρεση των προβλέψεων 
το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε στα 105 χιλ. ευρώ και το αποτέλεσμα της χρήσεως στα 101 χιλ. ευρώ. 

 

v Οικονομικά Αποτελέσματα
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Έσοδα από τόκους

Έξοδα από τόκους

Σύνολο εσόδων εκµετάλλευσης

Σύνολο εξόδων εκµετάλλευσης

Σύνολο εσόδων

Σύνολο εξόδων

Μικτό κέρδος

Κέρδη εκµετάλλευσης

Κέρδη προ φόρων

9.240

3.333

3.305

8.870

1.523

1.607

8.437

105

138

8.572

124

173

9.385

105

101

2010

15.983

6.743

17.744

14.411

17.744

14.439

2011

18.050

9.180

19.195

17.672

19.281

17.674

2012

19.281

10.844

20.363

20.258

20.397

20.259

2013

18.442

9.870

19.507

19.383

19.556

19.383

2014

16.087

6.712

17.209

17.104

17.213

17.112

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Οι συνεταίροι την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στους 11.596, αυξημένοι κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα ίδια 
κεφάλαια τα 35,66 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 4,46%.

Κατά τη χρήση 2014, παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της ύφεσης και της μειωμένης ρευστότητας, η Τράπεζα κατόρθωσε να αυξήσει 
κατά 650 τον αριθμό των συνεταίρων και κατά 1,5 εκ. ευρώ τα ίδια κεφάλαιά της, χωρίς μάλιστα να αποθεματοποιήσει κέρδη αφού 
σχεδόν όλο το ποσό της κερδοφορίας της κατευθύνθηκε σε πρόσθετες προβλέψεις.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος 
βάσει του Νόμου 4099/2012 όρισε ότι επιτρέπεται η εξαγορά ετησίως μέχρι του 2% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Επίσης, 
σύμφωνα με το καταστατικό και βάσει της ανεπάρκειας των προβλέψεων, η τιμή της εξαγοράς της μερίδας ορίστηκε στα 66,09 ευρώ. 

Αναμένεται ότι μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, η τιμή εξαγοράς της μερίδας θα επανέλθει στα υψηλά επίπεδα που ήταν τα 
προηγούμενα έτη, προσφέροντας και πάλι υψηλές αποδόσεις στους συνεταίρους μας. 

vi Συνεταίροι – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα

Αριθµός Συνεταίρων

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

Ίδια κεφάλαια

2014

11.596

325.048

35.658

2010

9.256

260.283

29.063

2011

9.256

301.614

33.570

2012

10.513

295.429

33.138

2013

10.946

303.028

34.136

Συνεταιριστικές µερίδες

Τιµή αγοράς Συνεταιριστικής Μερίδας

Μέρισµα χρήσης

2010

260.283

125,00

4,00

2011

301.614

130,00

3,00

2012

295.429

130,00

0

2013

303.028

78,68

0

2014

325.048

70,20

0
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vii Αριθμοδείκτες

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Σχέση εξόδων από τόκους και εσόδων 
από τόκους
(Έξοδα τόκων/έσοδα τόκων)

Σχέση εξόδων προσωπικού και
μικτών αποτελεσμάτων (Έξοδα
προσωπικού/μικτά κέρδη από τόκους)
 
Σχέση εξόδων προσωπικού και
συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης
(Έξοδα προσωπικού/συνολικά έσοδα)

Σχέση λοιπών εξόδων και συνόλου
εσόδων εκμετάλλευσης
(Λοιπά έξοδα διοίκησης/συνολικά έσοδα)

Έντοκες Χορηγήσεις ανά εργαζόμενο
(M.O. Έντοκων Χορηγήσεων/Μ.Ο. 
Εργαζομένων)

20142010 2011

0,04% 

4,39% 

0,58% 

0,29%

1,64%

4,38%

18,63%

11,91%

0,74%

5,34%

8,34%

14,24%

0,93

13,67%

0,98

14,97%

41,70%42,19% 50,86%

0,97

5,13%

16,51%

9,27%

4.938 χιλ.€

30,27%

11,15%

6,84%

4.694 χιλ.€

21,41%

11,96%

6,54%

4.729 χιλ.€

25,89%

1 χιλ.€

27 χιλ.€

5.252 χιλ.€

50 χιλ.€

30 χιλ.€

5.045 χιλ.€

22 χιλ.€

32 χιλ.€

4.994 χιλ.€

2012

0,06%

4,94%

0,67%

14,15%

56,24%

0,93

0,41%

11,76%

6,71%

4.806 χιλ.€

28,39%

2χιλ.€

32 χιλ.€

4.927 χιλ.€

2013

0,07%

4,51%

0,89%

14,19%

53,52%

0,95

0,51%

13,61%

7,11%

4.956 χιλ.€

30,97%

2χιλ.€

35 χιλ.€ 36 χιλ.€

5.287 χιλ.€

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
(κέρδη / μ.ο. ιδίων κεφαλαίων τρέχουσας
& προηγούμενης χρήσης)

Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού
(κέρδη / μ.ο. συνόλου ενεργητικού τρέχουσας
& προηγούμενης χρήσης)

Αποδοτικότητα χορηγήσεων
(μικτά κέρδη / μ.ο. χορηγήσεων τρέχουσας
& προηγούμενης χρήσης)

Συντελεστής καθαρού κέρδους
(κέρδη / σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης)

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης

Σχέση ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού
(‘Ιδια κεφάλαια/ενεργητικό)

Σχέση χορηγήσεων και καταθέσεων
(χορηγήσεις /καταθέσεις)

20142010 2011

0,04% 

4,39% 

0,58% 

0,29%

1,64%

4,38%

18,63%

11,91%

0,74%

5,34%

8,34%

14,24%

0,93

13,67%

0,98

14,97%

41,70%42,19% 50,86%

0,97

5,13%

16,51%

9,27%

4.938 χιλ.€

30,27%

11,15%

6,84%

4.694 χιλ.€

21,41%

11,96%

6,54%

4.729 χιλ.€

25,89%

1 χιλ.€

27 χιλ.€

5.252 χιλ.€

50 χιλ.€

30 χιλ.€

5.045 χιλ.€

22 χιλ.€

32 χιλ.€

4.994 χιλ.€

2012

0,06%

4,94%

0,67%

14,15%

56,24%

0,93

0,41%

11,76%

6,71%

4.806 χιλ.€

28,39%

2χιλ.€

32 χιλ.€

4.927 χιλ.€

2013

0,07%

4,51%

0,89%

14,19%

53,52%

0,95

0,51%

13,61%

7,11%

4.956 χιλ.€

30,97%

2χιλ.€

35 χιλ.€ 36 χιλ.€

5.287 χιλ.€

Σημείωση: Δεν λαμβάνεται υπόψιν η απομείωση των χορηγήσεων.
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Έντοκες Καταθέσεις ανά εργαζόμενο
(Μ.Ο. Έντοκων Καταθέσεων/Μ.Ο. 
Εργαζομένων)

Κέρδη ανά εργαζόμενο
(Έσοδα/Μ.Ο. Εργαζομένων)

Κόστος προσωπικού ανά εργαζόμενο
(Κόστος προσωπικού/
Μ.Ο. Εργαζομένων)

20142010 2011

0,04% 

4,39% 

0,58% 

0,29%

1,64%

4,38%

18,63%

11,91%

0,74%

5,34%

8,34%

14,24%

0,93

13,67%

0,98

14,97%

41,70%42,19% 50,86%

0,97

5,13%

16,51%

9,27%

4.938 χιλ.€

30,27%

11,15%

6,84%

4.694 χιλ.€

21,41%

11,96%

6,54%

4.729 χιλ.€

25,89%

1 χιλ.€

27 χιλ.€

5.252 χιλ.€

50 χιλ.€

30 χιλ.€

5.045 χιλ.€

22 χιλ.€

32 χιλ.€

4.994 χιλ.€

2012

0,06%

4,94%

0,67%

14,15%

56,24%

0,93

0,41%

11,76%

6,71%

4.806 χιλ.€

28,39%

2χιλ.€

32 χιλ.€

4.927 χιλ.€

2013

0,07%

4,51%

0,89%

14,19%

53,52%

0,95

0,51%

13,61%

7,11%

4.956 χιλ.€

30,97%

2χιλ.€

35 χιλ.€ 36 χιλ.€

5.287 χιλ.€

Οι αριθμοδείκτες για τη χρήση 2014 αποτυπώνουν την επίδραση της μείωσης της κερδοφορίας στην αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων και των στοιχείων ενεργητικού που οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους: 

•   στη μείωση των εσόδων χορηγήσεων λόγω παύσης εκτοκισμού σε δάνεια σε καθυστέρηση.

•   στην αύξηση του κόστους προσωπικού, λόγω στελέχωσης και συγκρότησης νέων τμημάτων για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
Τράπεζας.

•   στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση της Τράπεζας από 
προβληματικές χρηματοδοτήσεις.

Από την άλλη πλευρά οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής, που αφορούν τη σχέση των βασικών μεγεθών (χορηγήσεων και 
καταθέσεων) ανά εργαζόμενο, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας την υψηλή παραγωγικότητα του προσωπικού.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η σχέση “Χορηγήσεις προς Καταθέσεις” διατηρείται συνεχώς κάτω από το 100%, διασφαλίζοντας έτσι 
υψηλή ρευστότητα στην τράπεζα και τέλος, αναφέρεται η διατήρηση του σταθερού ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το 
ενεργητικό. Ο δείκτης αυτός σχετίζεται με την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας η οποία παρόλη την επιδείνωση της ελληνικής 
οικονομίας και την κρίση του τραπεζικού συστήματος, παραμένει υψηλή και στα όρια που προβλέπονται από την εποπτική αρχή. 

Η Τράπεζα αντιλήφθηκε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όχι ως κόστος για την επιχείρηση ή πολυτέλεια, αλλά ως μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική επένδυση. Έχει αποδεχτεί τη συμβολή της ΕΚΕ στην αειφόρο ανάπτυξη και έχει ενσωματώσει στη στρατηγική της ποικίλες 
δράσεις που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η ανάγκη για επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η θετική επίδραση που 
μπορεί να ασκεί, αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση για συνεχή και ουσιαστική επαφή.  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας από την αρχή της λειτουργίας της διατηρεί σταθερές τις αξίες: ΠΙΣΤΗ – ΑΦΟΣΙΩΣΗ – ΟΡΑΜΑ. 
Απόλυτη  προτεραιότητα αποτελούν ο Άνθρωπος και ο σεβασμός των Ανθρώπινων Αξιών.

Αυτό αποδεικνύεται με την ολοκλήρωση της δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (2010-2012) και τη μερική υλοποίηση 
της δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (2013-2014). 

Η Τράπεζα μετά από δημόσια πρόσκληση κάλεσε όλους του φορείς και οργανισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
(συλλόγους, ΜΚΟ, κλπ.) που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» να αναλάβουν πρωτοβουλία με την κατάθεση 
προτάσεων. 

Το Νοέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη και ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίστηκε το τέλος 
Ιανουαρίου 2014. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, αξιολογήθηκαν από πενταμελή Κριτική Επιτροπή στις 26.09.2014, η οποία ως μέλημά της είχε τη 
διαφανή και αξιοκρατική επιλογή της τελικής πρότασης. Οι προτάσεις που επιλέχθηκαν ήταν: 

•   Δήμος Λαρισαίων: Πολυϊατρείο του Κέντρου Πολλαπλών χρήσεων Αγίου Κωνσταντίνου, με την αγορά εξοπλισμού τεσσάρων 
ιατρείων – εξεταστηρίων &  ενός φυσικοθεραπευτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.

•   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: α) Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική (μονάδα 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής) και β) Εργαστήριο Κυτταρογενετικής & Μοριακής Γενετικής (προεμφυτευτική διάγνωση & 
προεμφυτευτική γενετική διαλογή), συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.  

viii Κοινωνικός Απολογισμός – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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Αναγνωρίζοντας την αξία της Ανθρώπινης Ζωής αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 2014, η Τράπεζά μας παρείχε στο Δήμο 
Τρικκαίων δύο αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές επανεκκίνησης καρδιακού παλμού, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε δημόσιους 
χώρους. 

Είναι γνωστό πως το 20% των καρδιακών ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους. 400 περίπου άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν 
αβοήθητοι μπροστά στα μάτια συμπολιτών τους από ανακοπή και καρδιακές αρρυθμίες. Με τη χρήση των αυτόματων εξωτερικών 
απινιδωτών θα μπορούσε να σωθεί το 60% εξ αυτών. Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 3.500,00€.    
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ix Στόχοι και Δραστηριότητες 2015

Συνεχίζοντας το όραμα της εξέλιξης και ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, οι στόχοι για το έτος 2015 
παρουσιάζονται παρακάτω:

•   Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του νέου κτηρίου Διοίκησης και μετακόμιση των υπηρεσιών 
Διοίκησης και Κεντρικού Καταστήματος.

•   Συνέχιση της προσπάθειας διατήρησης κερδοφορίας, μείωσης δαπανών και λειτουργικών εξόδων.

•   Διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας.

•   Σύσταση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

•   Αναβάθμιση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών(ΑΤΜ)  του δικτύου της Τράπεζας βάσει των απαιτήσεων της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

•   Συνέχιση της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών με σκοπό των εκσυγχρονισμό των διαθέσιμων υπηρεσιών προς τους πελάτες-
συνεταίρους (Web Banking, κάρτες, κλπ.).

•   Ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση των καρτών και άλλων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονταν από την Πανελλήνια Τράπεζα. 

•   Πιστοποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.

•   Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών (υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω SMS).

•   Εναρμόνιση διαδικασιών και λειτουργιών με βάση το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ.

•   Συνέχιση της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας.

•   Εμπλουτισμός προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

•   Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων - Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.

•   Ολοκλήρωση της Δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος» 
και έναρξη διαδικασιών υλοποίησης δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

•   Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία.
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Η Τράπεζα, επιθυμώντας τη σωστή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση νέων τραπεζικών λύσεων με σκοπό την 
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών-συνεταίρων, συνεχίζει τη διατήρηση των πιστοποιήσεων που έχει αποκτήσει κατά τις 
προηγούμενες χρήσεις.

x Εξειδικεύσεις – Πιστοποιήσεις

BS25999-2:2007 ISO27001:2005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ



Μεταπτυχιακό

ΤΕΙ

Λύκειο
28%

36%

11%

25%

ΑΕΙ
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Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της, καθώς παίζει 
κυρίαρχο ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία. Για το λόγο αυτό επιλέγει τους ανθρώπους της απόλυτα αξιοκρατικά, μέσα από σαφείς και 
καθορισμένες διαδικασίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον, με προοπτική 
αναγνώρισης, επιβράβευσης και προόδου σε όλες τις βαθμίδες. 

Βασική στρατηγική της Τράπεζας είναι η στελέχωση των καταστημάτων της με προσωπικό που ζει και δραστηριοποιείται κοινωνικά 
στην περιοχή όπου δημιουργείται το νέο κατάστημα, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες και τις 
δραστηριότητές της. 

Επιπλέον αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της παρέχοντας νέες ευκαιρίες εξέλιξης. 

Το 2014 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην Τράπεζα ανήλθε σε 83 άτομα. Επίσης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και τα κατά τόπους κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης έδωσε τη δυνατότητα σε 23 
νέους σπουδαστές και ανέργους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στα καταστήματα και τη Διοίκηση της Τράπεζας. 

Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2014 διαμόρφωσε για το σύνολο των εργαζομένων της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το 
οποίο περιελάμβανε πιστοποιήσεις και συνεργασίες με τους κάτωθι φορείς:

•  Την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών.

•  Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο.

•  Την Τράπεζα της Ελλάδος

•  Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά, τα σεμινάρια που πραγματοποιηθήκαν είχαν την κάτωθι θεματολογία:

1 Εκπαίδευση εκπαιδευτών στο τραπεζογραμμάτιο ΕΥΡΩ 10 της νέας σειράς  «Ευρώπη»

2 Προϊόντα Αυτοκινήτου & Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας / Σύστημα «ΣυνΝet»

3 Χειρισμός του on-line συστήματος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ

4 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών

5  Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση από τα ΠΙ των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

6  Νέο Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων διαχείρισης από τα ΠΙ των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (ΠΕΕ/ΤΕ 42/31.05.2014)

Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου) με στοιχεία 31.12.2014 παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ6
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 & 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

7

Α.  ΕΣΟΔΑ

70   Τόκοι χορηγήσεων   13.779.400  14.598.413  11.753.000
71    Άλλα έσοδα από τόκους (εκτός Leasing)   1.107.800     1.205.518       387.460
71.80  Έσοδα LEASING        380.650        237.991       221.100
72 Έσοδα συµµετοχών                  0                      0                   0
73 Έσοδα Χρεογράφων          40.000         55.931         56.000
74 Έσοδα από προµήθειες     1.080.000    1.029.646       806.240
α) Προµήθειες εγγυητικών επιστολών       503.400       408.574       356.240
β) Προµήθειες ασφαλειών        100.100         77.094          90.000
γ) Λοιπές προµήθειες        476.500       543.978      360.000

                                
75 Παρεπόµενα έσοδα          82.150          81.656                               96.300

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    16.470.000    17.209.156      13.320.100 

Β.  ΕΞΟΔΑ

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού    2.670.000    2.841.318    2.897.500

61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων       525.900       586.052       509.000

62 Παροχές τρίτων        577.800        625.125       630.800

63 Φόροι - Τέλη              1.000               771            1.000

64 Διάφορα έξοδα     1.288.100      1.227.059          1.177.500

65 Τόκοι       6.908.000    5.943.267    3.944.300

66 Αποσβέσεις         489.200       450.628       419.000 

68 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  1%               1.400.000                          1.634.975                         1.440.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                        13.860.000                      13.309.195                      11.019.100

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ                            2.610.000                        3.899.961    2.301.000

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ       3.795.010

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ           104.952

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ             -4.265

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ            100.687

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20148

1.  Ταµείο & Διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα
3.   Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων
      α.Όψεως
      β.Λοιπές Απαιτήσεις
4.   Απαιτήσεις κατά πελατών
      Μείον: Προβλέψεις
5.   Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
6.   Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης
7.   Συµµετοχές σε µη συνδεµένες επιχειρήσεις
8.   Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
9.   Άϋλα πάγια στοιχεία
      γ.Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία
      Μείον: Αποσβέσεις άϋλων πάγιων στοιχείων
10. Ενσώµατα πάγια στοιχεία
      α.Γήπεδα - οικόπεδα
      β.Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
         Μείον: Αποσβέσεις
      γ.Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισµός
         Μείον: Αποσβέσεις
      δ.Λοιπά ενσώµατα πάγια στοιχεία
         Μείον: Αποσβέσεις
      ε.Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκαταβολές
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
15. Προπληρωµένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

204.146.904,31
27.587.002,46

1.710.945,61
1.297.428,61

1.270.436,89
732.135,02

1.821.183,60
1.451.735,86
2.552.923,42
2.022.582,14

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2014

47.016.262,37

3.508.738,12
5.414.951,10

176.559.901,85
2.700.514,25

33.250,24
46.914,41

3.101.170,55

413.517,00

1.607.150,66

538.301,87

369.447,74

530.341,28
2.170.150,98
3.142.496,40
3.214.355,74

250.367.464,56

197.600.085,08
22.157.017,28

1.582.648,66
1.196.401,44

1.270.436,89
697.156,46

1.749.861,33
1.322.655,68
2.537.696,42
1.838.697,97

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2013

38.153.767,42

2.815.428,74
9.163.313,39

175.443.067,80
2.700.514,25

42.023,68
46.914,41

3.101.170,55

386.247,22

1.607.150,66

573.280,43

427.205,65

698.998,45
1.205.215,91
1.995.592,29
2.277.832,39

240.637.723,24

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)-ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
    α.Καταθέσεις

4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού

5. Προεισπραγµένα έξοδα & πληρωµένα έξοδα

9. Μετοχικό Κεφάλαιο   
 -Καταβληµένο

10. Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

11. Αποθεµατικά

12. Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
      περιουσιακών στοιχείων

13. Αποτελέσµατα εις νέο
 -Υπόλοιπο κερδών εις νέο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2014

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2013

203.129.427,30

2.163.295,07

1.208.903,63

11.118.097,32

13.266.905,49

4.161.012,14

16.292,58

5.573.789,71

211.806.195,73

2.079.445,36

824.051,18

11.942.267,01

14.103.722,59

4.013.892,11

5.597.890,58

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ)

1. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων
    στοιχείων ενεργητικού
3. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
γ. Πιστωτικοί λογαριασµοί πληροφοριών

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

250.367.464,56

0,00

31.971.751,55

201.394.730,11
233.366.481,66

240.637.723,24

34.540.187,03

186.754.108,23
221.294.295,26

Σημείωση:
1.  Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πού σχηματίσθηκαν μέσα στην χρήση 2014 ανέρχονται σε 5.429.985,18 ευρώ εκ των οποίων το
     1.634.975,00 ευρώ είναι τακτικές προβλέψεις (1%) και  πρόσθετες πρόβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αξίας 3.795.010,18 ευρώ.   
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012.        
3. Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.
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   1.  Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα
      -Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης
      -Λοιποί τόκοι & εξοµοιούµενα έσοδα

        Μείον:
  2.  Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα

  Πλέον:
  3.  Έσοδα από τίτλους
       α. Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους
            µεταβλητής αποδόσεως
     

  Πλέον:
  4.  Έσοδα προµηθειών
     

  Μείον:
  5.  Έξοδα προµηθειών
 

  Πλέον:
  7.  Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
    

  Μείον:
  8.  Γενικά έξοδα διοικήσεως
       α. Δαπάνες προσωπικού
         -Μισθοί και ηµεροµίσθια
          -Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις
         -Λοιπές επιβαρύνσεις
       β. Άλλα έξοδα διοικήσεως
    

Μείον:
  9.  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
10.  Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
11+12. Διαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων
             και προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις
   
        Πλέον:
15.  Έκτακτα έσοδα
16.  Έκτακτα κέρδη

     
        Μείον:
17.  Έκτακτα έξοδα
18.  Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

2.201.745,13
548.107,81

91.465,45

450.627,59
6.515,30

5.429.985,18

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2014

55.874,00
16.041.922,81

6.712.372,71
9.385.424,10

57,29
9.385.481,39

1.029.645,99
10.415.127,38

68.139,63
10.346.987,75

81.656,03
10.428.643,78

2.841.318,39
1.595.244,70
5.992.080,69

5.887.128,07
104.952,62

4.068,49
0,00

109.021,11

8.333,31
100.687,80

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2014

100.687,80
5.573.789,71

0,00
5.674.477,51

0,00
5.674.477,51

48.204,73
5.626.272,78

7.230,45
3.615,23

0,00
0,00
0,00
0,00

17.536,52
5.597.890,58
5.626.272,78

2.062.256,72
538.962,31

53.606,49

546.700,73
9.293,93

4.870.295,42

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2013

102.183,20
18.339.486,97

9.869.551,26
8.572.118,91

1.330,20
8.573.449,11

983.874,32
9.557.323,43

45.603,66
9.511.719,77

80.553,14
9.592.272,91

2.654.825,52
1.386.993,67
5.550.453,72

5.426.290,08
124.163,64

3.789,34
45.178,14

173.131,12

4,96
173.126,16

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2013

173.126,16
5.509.254,38

0,00
5.682.380,54

-3.789,34
5.678.591,20

60.694,19
5.617.897,01

12.384,08
0,00

6.192,04
0,00
0,00
0,00

25.531,18
5.573.789,71
5.617.897,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεµβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεµβρίου 2014)

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως  
Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως  
Μείον: Διαφορές ελέγχου προηγουµένων χρήσεων  

(Πλέον/Μείον): Ζηµίες (κέρδη) από υποτίµηση χρεογράφων
                           µεταφερόµενες για συµψηφισµό 
Σύνολο  
Mείον:  
- Φόρος Εισοδήµατος
- Λοιποί µη εσωµατωµένοι στο λειτουργικό   
  κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση  

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
1.    Τακτικό αποθεµατικό  
2.    Mέρισµα από κέρδη χρήσεως  
4.    Έκτακτο αποθεµατικό  
6α.  Αφορολόγητο αποθεµατικό άρθ.110 Ν.2238/94  
6γ.   Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 
6δ.Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
6στ.Αποθ.Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
8.    Υπόλοιπο κερδών εις νέο  
  

28.383,29

19.821,44

49.001,16

11.693,03

28.382,20

Τρίκαλα, 28  Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 973020

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 270471

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ. ΒΑΡΕΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 066098

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  

ΟΘΩΝΑΣ Α. ΣΙΑΓΚΑΣ
Α.Δ.Τ. AE 318883

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.», οι οποίες 
αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

1. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, πρόβλεψη έναντι επισφαλών απαιτήσεων από χορηγήσεις 
δανείων ποσού ευρώ 27.587 χιλ. περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 11.900 χιλ. περίπου του ποσού της πρόβλεψης που έπρεπε να έχει σχηματισθεί. Ο 
μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. 
Ν. 2190/1920 και ΚΛΣΤ) με συνέπεια, η αξία του λογαριασμού «Απαιτήσεις κατά πελατών», τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 11.900 χιλ. περίπου. 
2. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών, με 
βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31.12.2013, ανερχόταν σε ποσό ευρώ 1.090 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΚΛΣΤ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών ποσού ευρώ 2.011 χιλ. περίπου, 
με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ποσό ευρώ 2.011 χιλ. περίπου. 
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν 2190/1920 και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, δεν 
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 264 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 264 
χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 
4. Όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 7γ του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Συνεταιριστική Τράπεζα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων 
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 
2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, 
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

  
Γεώργιος Αθ. Δόκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241

  
HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.

Μέλος της Morison International
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152
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§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της  
  αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42 α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε 
απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42 β  § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού 
αποτελέσματα χρήσεως.
Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42 β § 2: Kαταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42 β § 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το 
απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42 β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42 β § 5: Aναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια 
της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγινε.

§ 2. Aποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α § 1-α : Mέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων 
για υποτιμήσεις τους.
(1) Tα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών 
και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Η τελευταία  αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 
σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992 έγινε με 31/12/2012.
(2) Eφαρμόζοντας τον φορολογικό νόμο σχηματίστηκαν προβλέψεις 1% για επισφαλείς απαιτήσεις επί των χορηγήσεων ποσoύ ευρώ 
1.634.975,00 και πρόσθετες ειδικές προβλέψεις ποσoύ ευρώ 1.680.010,18 καθώς και πρόσθετες ειδικές προβλέψεις άνω τριετίας 
ύψους 2.115.000,00 ευρώ για απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 . Το ποσό 
αυτό προστιθέμενο στο σχηματισμένο σε προηγούμενες χρήσεις ποσό προβλέψεων ευρώ  22.172.135,28  ευρώ  καταλήγει σε σύνολο 
προβλέψεων ποσού ευρώ 27.602.300,46.
Το οποίο εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων κατά πελατών. Εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμ.2442/29-1-1999 πράξη του Διοικητή 
της Τράπεζας Ελλάδος οι ελάχιστες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υπολογίσθηκαν σε 39.488  χιλ. ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού 
σχηματίστηκαν προβλέψεις 27.602  χιλ. ευρώ. 
(3) Oι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως.
(4) Oι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο (έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, λοιπά 
χρεόγραφα και προθεσμιακές καταθέσεις), αποτιμήθηκαν στήν κατ’ είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος Iσολογισμού 
31.12.2014. H παρούσα αξία προσδιορίστηκε με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Bάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.N.) και λογιστικός χειρισμός 
των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.N.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Eφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Aλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας 
τιμής.
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με 31/12/2012 σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992 και η πρoκύψασα  υπεραξία 16.292,58 
ευρώ η οποία εμφανιζόταν στα Αποθεματικά ,Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων μεταφέρθηκε στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει 

ΠPOΣAPTHMA
TOY IΣOΛOΓIΣMOY  THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2014
THΣ  ΣYNETAIPIΣTIKHΣ TPAΠEZAΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. N. 2190/1920, όπως ισχύει)
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γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.

(η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 
μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42 § 8: Mεταβολές Πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς  αποσβέσεως).

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Aνάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίσθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

 16.11 Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  75.237,76 ευρώ

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Συμμετοχή με το ποσό των 3.101.170.55 ευρώ και 576.811 μετοχές στο κεφάλαιο της Πανελλήνιας  Tράπεζας κατέχοντας το 2,65% του 
κεφαλαίου της Tράπεζας και 3,83 ποσοστό συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου.

§  5. Aποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια:Aποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών 
ελαφρύνσεων.
Δεν  υπάρχουν αποθέματα.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
Δεν υπάρχουν.

§ 6. Kεφάλαιο

(α) Άρθρο 43 § 1-δ: Kατηγορίες συνεταιριστικών μερίδων, στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο.  
Συνεταιριστικές μερίδες 325.048 x 36.74 ευρώ εκάστη = 11.942.267,01 ευρώ.
Mέσα στη χρήση 2014 αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 22.019 συνεταιριστικές μερίδες και αξίας 807.877,11 ευρώ πλέον της αξίας 
αναπροσαρμογής παγίων 16.292,58  καθώς και υπεραξία ύψους  836.817,10 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό του 
Παθητικού.

§  7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ.δ: Aνάλυση του λογαριασμού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν.

 (β) Άρθρο 43α 1-ζ: Oι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Yποχρεώσεις 
καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης 
και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.   
H Τράπεζα ελέγχθηκε φορολογικά από την ίδρυσή της μέχρι και τη χρήση 2009.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α  § 1-στ: Yποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

§  8. Mεταβατικοί λογαριασμοί 

Άρθρο 42ε §12: Aνάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών:

Στον λογαριασμό 15 του ενεργητικού του Iσολογισμού προπληρωμένα  έξοδα και έσοδα εισπρακτέα συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια:

α) Έσοδα εισπρακτέα από τόκους καταθέσεων προθεσμίας εισπρακτέα σε άλλες τράπεζες. 11.006,94 ευρώ.

β) Έσοδα από προμήθειες ασφαλειών Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής 19.400,87 ευρώ.

γ) Τόκοι χορηγήσεων αφορούν τη χρήση 2013 (μη τιμολογηθέντες) 3.148.222,70 ευρώ.
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δ) Λοιπά έσοδα 6.821,46 ευρώ. 

ε) Έξοδα επομένων χρήσεων ασφάλιστρα 28.903,77 ευρώ.

Σύνολο  3.214.355,74 ευρώ.

Στον λογαριασμό 5 του παθητικού του Iσολογισμού  προεισπραγμένα έσοδα  και πληρωμένα έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια: 

α) Προϋπολογισθέντες τόκοι επί καταθέσεων  προθεσμίας που αφορούν τη χρήση 2013 και οι οποίοι θα πληρωθούν με τη λήξη των 
προθεσμιακών καταθέσεων πελατών μας ποσού 719.400,13 ευρώ.                                                                                                                              

β) Λοιπά έξοδα ΔEH ,OTE, κλπ. ποσού 41.048,05 ευρώ.

γ) Εισφορά Ν. 128 63.603,00 ευρώ.

Σύνολο 824.051,18  ευρώ.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

Άρθρο 42ε § 11: Aνάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

α) Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζά μας με επιταγές και χρεόγραφα, για δοθείσες χορηγήσεις ποσού  19.759.378,36 ευρώ.

β) Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζά μας με υποθήκες, για δοθείσες χορηγήσεις ποσού  171.696.525,78 ευρώ.

γ)Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζά μας με υποθήκη εμπορευμάτων, για δοθείσες χορηγήσεις ποσού 350.000,00 ευρώ.

δ)Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζά μας με εγγυητικές επιστολές κλπ., για δοθείσες χορηγήσεις ποσού 30.000,00 ευρώ.

ε)Απαιτήσεις αποσβεσμένες ποσού  15.337,91 ευρώ.

στ) Tόκοι ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν εκτοκίζονται πλέον σε λογαριασμούς ουσίας ποσού 9.543.488,06 ευρώ.

Σύνολο 201.394.729,90 ευρώ. 

§ 10. Xορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε § 9: Eγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Eγγυητικές επιστολές που χορήγησε η τράπεζα σε πελάτες:

α) Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 3.764.664,38 ευρώ.

β) Kαλής εκτέλεσης 15.347.935,00 ευρώ.

γ) Πληρωμής Xρηματικών οφειλών 12.859.152,17 ευρώ.

Σύνολο 31.971.751,55 ευρώ.

§ 11. Aμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Aμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

α) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα.

β) Oι αμοιβές του Γενικού Διευθυντή, καθώς και του περιφερειακού Διευθυντή ανήλθαν στο ποσό των: 211.800,00 ευρώ.

β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Yποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

§ 12. Aποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α §1-η: Kύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (O κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄).

Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 55.874,00 ευρώ

Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 16.041.922,81 ευρώ
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Έσοδα από μετοχές & άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης 57,29 ευρώ

Έσοδα προμηθειών 1.029.645,99 ευρώ

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 00,00 ευρώ

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 81.656,03 ευρώ

Σύνολο 17.209.156,12 ευρώ

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Mέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό 
κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο (Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό) περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και 
στο (εργατοτεχνικό προσωπικό) οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

Διοικητικό προσωπικό: 74   άτομα

Συνολικό κόστος: (μισθοί & εργοδ .εισφορές) 2.841.318,39 ευρώ.

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 
και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή 
της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση. 

Έκτακτα έξοδα

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις) 5,58 ευρώ

Ζημία από αποτίμηση μετοχών 8.273,44 ευρώ

Διάφορα  54,29 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 8.333,31 ευρώ

Έκτακτα έσοδα

Διάφορα κέρδη  4.068,49 ευρώ
                                                                                                                                      
(δ) Άρθρο 42ε §15-β: Aνάλυση των λογαριασμών “Έσοδα προηγουμένων χρήσεων”, “Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων” και 
“Έξοδα προηγουμένων χρήσεων” .
 

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(α) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Δεν υπάρχουν.

ΛOIΠEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ME BAΣH TO Π.Δ. 384/31.12.1992 
ENEPΓHTIKO

Θέση 2.  Kρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Kεντρική Tράπεζα.

Ένα Τραπεζικό ομόλογο της EFG Eurobank  2.700.514,25 ευρώ 

Θέση 3.  Aπαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων, ούτε απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυμάτων μειωμένης εξασφάλισης.

Oι απαιτήσεις κατά εναπομένουσα διάρκεια έχουν ως εξής:

Mέχρι 3 μήνες 8.923.689,22  ευρώ

Από 3 μήνες μέχρι 1έτος                                                                         -                                                           

Σύνολο 8.923.689,22  ευρώ. 

Θέση 4.  Aπαιτήσεις κατά πελατών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, ούτε απαιτήσεις κατά πελατών μειωμένης 
εξασφάλισης.

Oι απαιτήσεις κατά εναπομένουσα διάρκεια έχουν ως εξής:

Mέχρι 1έτος 130.026.214,97 ευρώ

Aπό 1 έτος μέχρι 5 έτη 27.018.006,24 ευρώ

Άνω των 5 ετών 40.641.969,27 ευρώ
 
Σύνολο 197.686.190,48 ευρώ
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Θέση 6.  Mετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης.

Tο συνολικό ποσό 33.250,24 ευρώ αφορά μετοχές εταιριών εισηγμένων στο  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή 
της τράπεζας από δημόσιες εγγραφές. Oι εν λόγω μετοχές αποτιμήθηκαν την 31.12.2014 με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τρέχουσας και της 
τιμής κτήσεως. Ως τρέχουσα τιμή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης

Θέση 12.   Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Aνάλυση λοιπών στοιχείων ενεργητικού: 

α) Eλληνικό δημόσιο προκαταβλημένοι & παρακρατημένοι φόροι  ποσού  19.439,63 ευρώ.

β) Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς                        29 1.637.605,45 ευρώ.
 
γ) Ελληνικό Δημόσιο ( Π.Ε.Π.)                                         λογ.39.18 99.771,21 ευρώ. 

Λοιποί λογαριασμοί 60.597,30  ευρώ. 

Σύνολο 1.816.413,59 ευρώ.
        

ΠAΘHTIKO
Θέση 2. Yποχρεώσεις σε πελάτες. 

Oι υποχρεώσεις κατά εναπομένουσα διάρκεια έχουν ως εξής:

Mέχρι 3 μήνες     184.953.772,27 ευρώ. 

Aπό 3 μήνες μέχρι 1έτος            26.836.221,43 ευρώ.

Από 1 έτος μέχρι 5 έτη                                                                         16.202,01 ευρώ.

Πάνω από 5 έτη -

Σύνολο 211.806.195,73  ευρώ.

Θέση 4.   Λοιπά στοιχεία παθητικού.

Aνάλυση λοιπών στοιχείων παθητικού: 

Yποχρεώσεις από φόρους – τέλη  Π.Υ  259.826,73 ευρώ.

Aσφαλιστικοί οργανισμοί               Π.Υ. 142.500,64 ευρώ.

Mερίσματα πληρωτέα 00,00 ευρώ.

Eπιταγές Πληρωτέες 241.672,46 ευρώ.

Προμηθευτές 5.958,21 ευρώ.
 
Πελάτες προϊόν είσπραξης επιταγών 1.296.469,25 ευρώ.

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.931,93 ευρώ.

Ταμείο εγγύησης καταθέσεων 47.617,00 ευρώ. 

Υποχρεώσεις προς Κεντρική Τράπεζα από χρηματοδοτήσεις 00,35 ευρώ

Λοιπές Υποχρεώσεις 168.566,63 ευρώ.

MEION: Διακαταστηματικός 87.097,49 ευρώ                         

Σύνολο 2.079.445,36 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, διαθέτοντας επαρκή μέσα για την 
αναβάθμιση πολιτικών, μεθόδων και υποδομών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στα 
οικονομικά της αποτελέσματα και την κεφαλαιακή της βάση, η σταθερότητα και συνέχιση των εργασιών της και η συμμόρφωση με τις βέλτιστες 
πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική εποπτεία.

Ο νέος Κανονισμός 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία οδηγία ενσωματώθηκε στο νόμο 4261/2014 του 
Ελληνικού Κράτους, εντάχθηκαν στις διαδικασίες ποσοτικοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. 
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Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθούν και αξιολογούν σε διαρκή 
βάση όλους τους σημαντικούς κινδύνους, με σκοπό την ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισής τους, τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων διαδικασιών 
και συστημάτων και τη δημιουργία νέων τεχνικών αντιμετώπισής τους, διαφυλάσσοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις 
δραστηριότητές της και την ισχυρή κεφαλαιακής της επάρκειας. 

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι

Στα πλαίσια του Πυλώνα Ι οι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Τράπεζα ήταν ο Πιστωτικός Κίνδυνος και ο Λειτουργικός Κίνδυνος. Για την παρακολούθηση 
και τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πιστωτικού Κινδύνου ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της Τυποποιημένης Προσέγγισης, 
σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 575/2013 όπως ισχύει και για τον Λειτουργικό Κίνδυνο ακολουθήθηκε η προσέγγιση του Βασικού Δείκτη. Όσον αφορά 
στον Κίνδυνο Αγοράς, ο οποίος δημιουργείται από την αβεβαιότητα και την απώλεια που ενδέχεται να προέλθει από τις μεταβολές των τιμών και των 
επιτοκίων στις αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος, η Τράπεζα δεν είναι εκτεθειμένη σε αυτόν τον κίνδυνο. 

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η συνέχιση της τραπεζικής δραστηριότητας και η κερδοφορία της Τράπεζας είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για την Τράπεζα και για το λόγο αυτό η συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση, μέτρηση 
και αποτίμησή του, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης. 

Η συνολική έκθεση της Τράπεζας στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις 
επιχειρηματικής και ιδιωτικής πίστης, τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, τις επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητές της. Ο βαθμός κινδύνου που 
ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι οι γενικές συνθήκες της αγοράς και της ελληνικής 
οικονομίας, η χρηματοοικονομική θέση των πιστούχων, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των οφειλών τους, καθώς επίσης και η ύπαρξη και το είδος 
των καλυμμάτων και εξασφαλίσεων. 

Στην επικαιροποιημένη Πιστωτική Πολιτική διατυπώνονται μεταξύ των άλλων και οι αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, διασφαλίζοντας 
και εφαρμόζοντας ενιαία και αποτελεσματική πολιτική, ενιαίες μεθόδους αξιολόγησης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. 
Στα πλαίσια παρακολούθησης και ελαχιστοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα δημιούργησε ανεξάρτητη κεντροποιημένη Διεύθυνση 
Καθυστερήσεων, η οποία αποτελείται από 2 τμήματα. Ο στόχος της Διεύθυνσης είναι η βοήθεια των πελατών που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής 
και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους προς την Τράπεζα, η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, διατηρώντας 
το δείκτη καθυστερήσεων σε όσο το δυνατό χαμηλά επίπεδα και η διευκόλυνση της επαναδιαπραγμάτευσης με τους πιστούχους που δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Τράπεζα. Η λειτουργία της Διεύθυνσης στηρίζεται από έμπειρο προσωπικό, καθώς επίσης και από 
στατιστικές και άλλες αναλύσεις της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Επιπλέον εντός του 2014 δημιουργήθηκε η Νομική Υπηρεσία, η οποία στελεχώνεται από νομικό σύμβουλο πλήρους απασχόλησης, με έργο την 
διεκπεραίωση όλων των νομικών υποθέσεων της Τράπεζας και τη συνδρομή της στις υποθέσεις του τμήματος των Οριστικών καθυστερήσεων.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων μερών (επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου), μέσω 
των Credit officers των Καταστημάτων και εκτιμά το ενδεχόμενο και την πιθανότητα αθέτησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας 
το υπόδειγμα Rating της εταιρείας Systemic Risk Management, το οποίο εφαρμόζει από το 2005. Σε μεγάλες, για τα δεδομένα της Τράπεζας, 
πιστοδοτικές σχέσεις χρησιμοποιείται παράλληλα και το υπόδειγμα Rating της εταιρείας Icap. Βάσει πολιτικής η πιστοληπτική διαβάθμιση του κάθε 
πιστούχου (επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου) υπολογίζεται κατά τον καθορισμό των πιστοδοτικών ορίων και ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 
αλλά και σε εξαμηνιαία βάση σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Το ύψος της έκθεσης του πιστωτικού κινδύνου προσμετράται και παρακολουθείται, για την κατηγορία των δανείων και των εγγυητικών επιστολών, 
με βάση την ονομαστική τους αξία. Παράλληλα παρακολουθούνται και ελέγχονται τα καθορισμένα από τη Διοίκηση όρια alert και παύσης κινδύνου 
(ή μέγιστου αποδεκτού κινδύνου), όπως αυτά εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2014 από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη συγκέντρωση στους κλάδους 
οικονομίας, το είδος των ανοιγμάτων (Επιχειρηματικά /Προσωπικά/ Καταναλωτικά / Στεγαστικά), τη συγκέντρωση στις βαθμίδες πιστοληπτικής 
αξιολόγησης, τους δείκτες ρευστότητας, το δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις, το δείκτη επιτοκιακού περιθωρίου (χορηγήσεων – καταθέσεων), το 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, το δείκτη κάλυψης προβλέψεων, κ.λ.π.

Επιπλέον, έχουν ορισθεί συνολικά τέσσερα εγκριτικά κλιμάκια με διαφορετικά πιστοδοτικά όρια το καθένα. Το 1=ο  κλιμάκιο ευθύνης της Διεύθυνσης 
Πιστοδοτήσεων, το 2=ο  κλιμάκιο ευθύνης της Γενικής Δ/νσης, το 3=ο  κλιμάκιο της εξαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής και το τελευταίο 4=ο  κλιμάκιο του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα όρια των εγκρίσεών τους εξαρτώνται κυρίως από το ύψος του ανοίγματος σε συνάρτηση με το ποσοστό και το είδος 
των εξασφαλίσεων και για τις επιχειρήσεις, το rating και το είδος των βιβλίων. Παρά τις ευχέρειες των ενδιάμεσων κλιμακίων, όλες οι εγκρίσεις 
γνωστοποιούνται στο τέταρτο κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να λάβει γνώση και να υπάρχει έλεγχος κάθε χρηματοδότησης. 

Για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, εφαρμόστηκε η τυποποιημένη προσέγγιση σύμφωνα 
με το νέο Κανονισμό 575/2013 όπως ισχύει, με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος RV Credit της εταιρείας Systemic Risk 
Management. Τα ανοίγματα της Τράπεζας ταξινομούνται σε κατηγορίες και σταθμίζονται με διαφορετικούς συντελεστές, όπως αυτοί ορίζονται στον 
εν λόγω Κανονισμό 575/2013, όπως ισχύει. 

Λειτουργικός Κίνδυνος

Ως Λειτουργικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος ζημιών που οφείλονται στην ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων και συστημάτων 
ή σε εξωτερικά γεγονότα συμπεριλαμβάνοντας τον κίνδυνο συμμόρφωσης και το νομικό κίνδυνο.

Σημαντικό μέλημα της Τράπεζας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί σύνολο 
τεκμηριωμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών και ελεγκτικών μηχανισμών, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 
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και επιδιώκοντας την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η παρακολούθηση του ΣΕΕ είναι συστηματική για 
την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του, με άμεση ανταπόκριση όπου απαιτείται για τη διαρκή αντιμετώπιση και μείωση του εν λόγω κινδύνου.

Για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου εφαρμόστηκε η Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, 
όπως περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. 

Κίνδυνος αγοράς

Η Τράπεζα βάσει των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς διότι δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

Η Τράπεζα στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ λαμβάνει υπόψη και εξετάζει τους παρακάτω κινδύνους:

• Πιστωτικός Κίνδυνος 

• Λειτουργικός Κίνδυνος

• Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

• Επιτοκιακός Κίνδυνος (από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών)

• Κίνδυνος Ρευστότητας

• Κίνδυνος Κερδοφορίας

• Κίνδυνος Κεφαλαίων

• Κίνδυνος Στρατηγικής

• Κίνδυνος Φήμης

Για την εκτίμηση του εσωτερικού κεφαλαίου ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις, η συμπληρωματική και η ολιστική προσέγγιση. Η συμπληρωματική 
προσέγγιση έχει σκοπό να συμπεριλάβει κινδύνους που δεν καλύπτονται πλήρως και υποεκτιμούνται στα πλαίσια του Πυλώνα Ι και συγκεκριμένα για 
την Τράπεζα τον πιστωτικό κίνδυνο που υποεκτιμάται από την εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης και η ολιστική προσέγγιση που έχει σκοπό 
να συμπεριλάβει τους κινδύνους εκείνους που δεν καλύπτονται καθόλου από τον Πυλώνα Ι. 

Η Τράπεζα στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των ουσιωδών κινδύνων και όχι απλώς στη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων. Οι σημαντικοί 
κίνδυνοι αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά όπου αυτό είναι εφικτό, σε διαρκή βάση με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του πλαισίου διαχείρισής 
τους, τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων διαδικασιών, την αναβάθμιση των εφαρμογών και τη βελτίωση και δημιουργία νέων τεχνικών αντιμετώπισής 
τους. Η αξιολόγηση των αναλαμβανομένων κινδύνων και ως εκ τούτου των εσωτερικών κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν αφορά μόνο στις τρέχουσες, 
αλλά και στις μελλοντικές δραστηριότητες της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό υλοποιούνται διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων και σεναρίων 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης, που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, καλύπτοντας 
αναμενόμενες, αλλά και δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος και το είδος των κινδύνων που επιθυμεί η Τράπεζα να 
αναλάβει ορίζεται από τη Διοίκηση και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την Τράπεζα η σημαντικότερη πηγή κινδύνου είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Συγκέντρωσης. 

Υπολειπόμενος πιστωτικός κίνδυνος

Η Τράπεζα στα πλαίσια του Πυλώνα Ι για την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, ακολουθεί την τυποποιημένη προσέγγιση, η οποία όμως 
δεν είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσει ικανοποιητικά το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου, αφήνοντας χώρο για πιθανό υπολειπόμενο πιστωτικό 
κίνδυνο.

Έτσι, για τον υπολογισμό του υπολειπόμενου πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιείται κατά βάση η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων, με 
ορισμένες τροποποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται κυρίως στις δυνατότητες των συστημάτων αλλά και στη φύση των εργασιών της Τράπεζας.

Λειτουργικός κίνδυνος

Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, που προκύπτει από το σύνολο των δυσμενών συνεπειών που δημιουργούνται 
λόγω αποτυχημένης εφαρμογής ή ανεπάρκειας εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού, πληροφοριακών συστημάτων και εξωτερικών παραγόντων 
που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα, καθώς επίσης από κίνδυνο Συμμόρφωσης και από το Νομικό κίνδυνο που προκύπτει από δικαστικές 
αγωγές, αρνητικές αποφάσεις δικαστηρίων ή συμβάσεις που αποδεικνύονται μη εκτελεστές και μπορούν να διακόψουν ή να επηρεάσουν αρνητικά 
τις λειτουργίες ή την κατάσταση γενικότερα της Τράπεζας, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών ποιοτικού χαρακτήρα προκειμένου να 
περιορίσει όλες τις ατέλειες και ανεπάρκειες που ενδεχομένως να δημιουργηθούν. 

Συγκεκριμένα:

• Υπάρχει εφαρμογή της Υπηρεσίας Πληροφορικής της Τράπεζας για την επίδραση και αλληλεξάρτηση συγκεκριμένων συμβάντων σε περίπτωση 
ζημιάς και την κατάταξή τους σε κλίμακα σημαντικότητας. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται με βάση την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάποια απειλή στα 
περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας και την επίπτωση που θα έχουν στη διαθεσιμότητά τους και στην εν γένει λειτουργία της Τράπεζας. Μέσα από 
το συνδυασμό της σημαντικότητας στην επιρροή και της πιθανότητας στην εκδήλωση, εξάγεται ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το μέγεθος του 
κινδύνου από την εκάστοτε απειλή, για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια για τις μηχανογραφικές και τις επιχειρησιακές 
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διεργασίες που αυτά υποστηρίζουν. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται μία εκτίμηση του κάθε κινδύνου για την Τράπεζα συνολικά. 

• Υπάρχει βιβλίο καταγραφής συμβάντων σε κάθε κατάστημα.

• Ανάθεση εσωτερικών επιθεωρήσεων πληροφοριακών συστημάτων σε εξωτερικό ελεγκτή.

• Χρήση ημερησίου ημερολογίου εργασιών της υπηρεσίας πληροφορικής.

• Η Τράπεζα κατέχει πιστοποίηση εφαρμογής για τα Πληροφοριακά Συστήματα των προτύπων ISO27001:2005 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών) και BS25999-2:2007 (Επιχειρησιακής Συνέχειας). 

• Υπάρχει Εναλλακτικό Κέντρο Μηχανογράφησης (Disaster Recovery Site) όπου μπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά η υπηρεσία Μηχανογράφησης 
και τα συστήματα πληροφορικής της Τράπεζας. Σε περιπτώσεις συμβάντων οι οποίες προκαλούν διακοπή λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων 
και κατ’ επέκταση της Τράπεζας, η Τράπεζα μπορεί να προβεί σε ενεργοποίηση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) ώστε να συνεχίσει  
αδιάκοπτα και αδιάλειπτα τη λειτουργία της.

• Πραγματοποιείται εβδομαδιαία συνεδρίαση του IT Steering Committee.

• Για την κάλυψη του Νομικού Κινδύνου δημιουργήθηκε Νομική Υπηρεσία με πρόσληψη μόνιμου νομικού συμβούλου.

• Κίνδυνος Συμμόρφωσης: Ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας είναι εναρμονισμένος με τις 
απαιτήσεις του εν ισχύ θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εγκρίνει και έχει τη συνολική ευθύνη κανονιστικής 
συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Η Τράπεζα έχει θεσπίσει κατάλληλες 
διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου να υποστεί οικονομική ζημιά, νομικές ή εποπτικές κυρώσεις ή ζημιά στη 
φήμη λόγω πλημμελούς ή μη συμμόρφωσης. 

Κίνδυνος συγκέντρωσης

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης για την Τράπεζα εντοπίζεται στη γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητάς της, στους κλάδους οικονομίας και στη 
συγκέντρωση δανείων σε μεμονωμένους πιστούχους (μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα). Τον Απρίλιο του 2014, η Τράπεζα είχε θέσει μέγιστα όρια 
ανάληψης κινδύνου και όρια Alert για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας χωριστά, τα οποία όρια παρακολουθούνται από τη Μονάδα Διαχείρισης 
Κινδύνων τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ενημερώνοντας συνεχώς τα αρμόδια τμήματα της Τράπεζας. 

Επιτοκιακός κίνδυνος από δραστηριότητες εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Τράπεζα από ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση στην οικονομική της θέση, εξαιτίας της 
έκθεσής της σε μεταβολές του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Η ανάληψη του εν λόγω κινδύνου θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των τραπεζικών 
εργασιών αποτελώντας τη σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας και αύξησης της αξίας της Τράπεζας, όπου υψηλά επίπεδα επιτοκιακού κινδύνου 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα κέρδη και την οικονομική της θέση.  

Η Τράπεζα στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης έχει συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), η οποία 
συνεδριάζει και ελέγχει σε τακτική βάση την απόδοση, κερδοφορία και μεγέθυνση της Τράπεζας, ορίζοντας τους κατευθυντήριους άξονες, τις βασικές 
ενέργειες και τα μέσα διαχείρισης όλων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη το μέγεθος των κινδύνων που 
αναλαμβάνει η Τράπεζα, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει, τον ανταγωνισμό, τις συνθήκες της αγοράς, κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα ο κίνδυνος επιτοκίου για την Τράπεζα εντοπίζεται στις χρηματοδοτήσεις ενεργητικού, οι οποίες στηρίζονται σε κυμαινόμενο 
επιτόκιο και στα στοιχεία του παθητικού τα οποία στηρίζονται και αυτά σε κυμαινόμενο επιτόκιο μεν, αλλά αποτελούνται κυρίως από προθεσμιακές 
καταθέσεις τριμήνου, εξαμήνου και έτους, δημιουργώντας μία αναντιστοιχία ληκτότητας (mismatch) με όχι άμεση δυνατότητα επίδρασης στις 
διακυμάνσεις των επιτοκίων του χορηγητικού χαρτοφυλακίου.

Ο εν λόγω κίνδυνος υπολογίζεται από τη μέτρηση του επιτοκιακού ανοίγματος ανά χρονικά διαστήματα, που φανερώνει την ευαισθησία του 
χαρτοφυλακίου σε παράλληλη ή όχι μεταβολή των επιτοκίων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται “repricing gap methodology” κατατάσσει τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αντίστοιχα στις διάφορες χρονικές περιόδους ανάλογα με την ληκτότητά τους, προκειμένου για σταθερό 
και κυμαινόμενο επιτόκιο. Το συνολικό επιτοκιακό άνοιγμα είναι αυτό που προκύπτει από τη διαφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 
για κάθε χρονικό διάστημα, όπως αναλύεται παρακάτω. 

Τέλος, η Τράπεζα από τον Απρίλιο του 2014 έχει θέσει ελάχιστο όριο και όριο Alert για τον Δείκτη του Μέσου επιτοκίου Καταθέσεων/Χορηγήσεων, 
το οποίο παρακολουθείται από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων σε μηνιαία βάση, ενημερώνοντας συνεχώς τα αρμόδια τμήματα της Τράπεζας.

Κίνδυνος ρευστότητας

 Η Τράπεζα διαθέτει καταγεγραμμένη πολιτική ρευστότητας, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες και στα όργανα παρακολούθησης, στα αποδεκτά 
επίπεδα ανοχής του κινδύνου ρευστότητας και στο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης ρευστότητας. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε έχει δημιουργηθεί 
η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), που διαχειρίζεται και παρακολουθεί καθημερινά (λόγω και της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης) τη ρευστότητα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα με βάση το σκοπό της λειτουργίας της και τη στρατηγική της ανάπτυξη, συγκεντρώνει την τοπική αποταμίευση με τη μορφή των 
καταθέσεων και των εισφορών στο κεφάλαιό της και την αξιοποιεί σε χορηγήσεις κυρίως προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο Παθητικό, το 
κύριο μέγεθος είναι οι καταθέσεις πελατείας, σε ποσοστό που ξεπερνά το 84,6%, ενώ το δεύτερο σημαντικό μέγεθος είναι τα ίδια κεφάλαια τα οποία 
ανέρχονται σε ποσοστό 14,3%. Στο Παθητικό δεν υπάρχουν άλλες πηγές κεφαλαίων χρηματοδότησης χονδρικής (διατραπεζικά δάνεια,  χρηματοδότηση 



από κεντρικές τράπεζες, τιτλοποιήσεις, κ.λ.π.). 

Κυριότερη χρήση των κεφαλαίων είναι οι χορηγήσεις σε ποσοστό 81,5% επί του συνόλου Ενεργητικού με κυριότερο προορισμό (της τάξης του 95,0%) 
τις επιχειρηματικές χορηγήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις μετά την αφαίρεση των απομειώσεων 
ήταν για το 2014 στο 80,31%.

Η Τράπεζα από τον Απρίλιο του 2014 έχει θέσει ελάχιστο όριο και όριο Alert για τον Δείκτη Χορηγήσεις/Καταθέσεις, το οποίο παρακολουθείται 
από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων σε καθημερινή βάση, ενημερώνοντας συνεχώς τα αρμόδια τμήματα της Τράπεζας. Πολιτική της Τράπεζας είναι 
το ανοικτό υπόλοιπο των χορηγήσεων να είναι αντίστοιχο ή λίγο μικρότερο αυτού των καταθέσεων με όριο Alert το 105% και μέγιστο όριο το 110%.

Επομένως η πολιτική ρευστότητας για την Τράπεζα αφορά στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων που προκύπτουν κυρίως από τις καταθέσεις 
της πελατείας της και σε δεύτερο επίπεδο από την ενδεχόμενη ρευστοποίηση των ιδίων κεφαλαίων της. Για το λόγο αυτό διατηρεί ρευστά διαθέσιμα 
με τη μορφή καταθέσεων σε άλλες τράπεζες ή στην ΤτΕ, άμεσα διαθέσιμα, τα οποία με στοιχεία 31/12/2014 φτάνουν στο 22,2% των συνολικών 
καταθέσεων των πελατών της. 

Κίνδυνος κερδοφορίας

 Ο Κίνδυνος Κερδοφορίας παρακολουθείται συστηματικά, κάθε μήνα, από τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας και τις αρμόδιες επιτροπές, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ισορροπημένη αύξηση των μεγεθών, με παράλληλη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιτοκιακού περιθωρίου. Όσον αφορά 
στο έτος 2014 τα έντονα και σοβαρά προβλήματα σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας και η αύξηση των καθυστερημένων δανείων, 
επηρέασαν τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων. 

Κίνδυνος κεφαλαίων

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αφορά στο επίπεδο, στη δομή και στη σταθερότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας, δεδομένου ότι τα Ίδια Κεφάλαια 
προσδιορίζουν τη δυνατότητα και το ύψος ανάληψης όλων των κινδύνων. Ο κίνδυνος παρουσιάζεται κυρίως στο επίπεδο των κεφαλαίων, αφού ο 
κίνδυνος απομείωσης είναι μεγάλος και εξαρτάται από την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και λιγότερο από την αποχώρηση των συνεταίρων – 
μεριδιούχων της Τράπεζας. Κίνδυνος για τη δομή των κεφαλαίων δεν υπάρχει, καθότι όλα τα κεφάλαια είναι Κατηγορίας Ι (κεφάλαια από εισφορές 
συνεταίρων, αποθεματικά, κέρδη εις νέο, κ.λ.π.) και ο κίνδυνος σταθερότητας είναι μικρός, αφού με τον νέο Νόμο 4261/2014 (άρθρο 149) έχει 
θεσμοθετηθεί ετήσιο πλαφόν εξόφλησης μέχρι 2% των εκάστοτε ιδίων κεφαλαίων.

Κίνδυνος στρατηγικής 

Ο κίνδυνος στρατηγικής απορρέει από την ύπαρξη και ποιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, τον καθορισμό εφικτών και αντικειμενικών στόχων 
του οργανισμού, από το κατά πόσο η στρατηγική δύναται να επιτευχθεί, από τον αντίκτυπό της στις δραστηριότητες και λειτουργίες της Τράπεζας και από 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της υλοποίησής της. Επίσης, ο κίνδυνος στρατηγικής σχετίζεται και με τις δραστηριότητες 
των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν αντίκτυπο στην επίτευξη της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού. Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόμη δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν. Ωστόσο η Τράπεζα μέσα από τη δημιουργία νέας επικαιροποιημένης 
επιχειρησιακής στρατηγικής για την επόμενη πενταετία, με τη συνδρομή μεγάλης και εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας παγκοσμίου 
εμβέλειας, τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών και αποτελεσμάτων με την εναρμόνιση του επιχειρηματικού σχεδίου από τα ανώτερα στελέχη 
της Τράπεζας και τη δημιουργία διαδικασιών ελέγχου των εν λόγω αποτελεσμάτων και λειτουργιών, δημιουργεί σημαντική προστασία έναντι του εν 
λόγω κινδύνου και των επιπτώσεών του. 

Κίνδυνος φήμης 

Ο κίνδυνος απώλειας φήμης όπου μετράται με την πιθανότητα η αρνητική δημοσιότητα να προκαλέσει αρνητική επίπτωση στη χρηματοοικονομική 
θέση και περιουσία της Τράπεζας, αλλά και να δημιουργήσει μια δυσμενή εικόνα απέναντι στους πελάτες, συνεταίρους – επενδυτές ή επόπτες, 
αποτελεί βασική πτυχή των προσπαθειών για την αποφυγή του τόσο από τη Διοίκηση, όσο και από ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας. Η 
προσβολή της φήμης μπορεί να επέλθει μεταξύ άλλων και από επιχειρηματικές ενέργειες που αναλαμβάνει η τράπεζα, ανάρμοστες συμπεριφορές των 
στελεχών της, διαμάχες με τους πελάτες και κοινοποίηση ανακριβών πληροφοριών στην αγορά, θέματα που περιγράφονται και στον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Πιστωτικός κίνδυνος (ανάλυση)

Ορισμός

Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο επέλευσης ζημιών που οφείλονται στην αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των 
αντισυμβαλλομένων προς την τράπεζα. Αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνων και είναι στο κέντρο της προσοχής της Διοίκησης και των Υπηρεσιών 
της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Κατηγοριοποίηση ανοιγμάτων

Οι απαιτήσεις (ανοίγματα) της Τράπεζας ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013. Τα ανοίγματα αυτά αφορούν σε:

•  Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες

•  Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές

•  Διοικητικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

•  Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης
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•  Διεθνείς οργανισμούς

•  Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα

•  Επιχειρήσεις

•  Λιανική Τραπεζική

•  Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

•  Σε καθυστέρηση

•  Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου

•  Ομόλογα που καλύπτονται με εξασφαλίσεις

•  Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

•  Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ)

•  Μετοχές, συμμετοχές 

•  Λοιπά στοιχεία

Κατηγοριοποίηση με βάση την εξυπηρέτηση

Η Τράπεζα διαχωρίζει τα ανοίγματά της για λογιστικούς σκοπούς στις παρακάτω κατηγορίες:

•  Ενήμερες απαιτήσεις 

Όλες οι απαιτήσεις που εξυπηρετούνται κανονικά ή έχουν προσωρινή καθυστέρηση έως 90 ημέρες στη καταβολή δόσης τόκων ή κεφαλαίου. 

•  Απαιτήσεις σε προσωρινή καθυστέρηση 

Απαιτήσεις που εμφανίζουν καθυστέρηση 90 ημερών στην καταβολή δόσης τόκων ή κεφαλαίου.

•  Απαιτήσεις σε οριστική καθυστέρηση 

Απαιτήσεις που λόγω τη μη κανονικής τους εξυπηρέτησης έχουν κλείσει και έχουν αρχίσει δικαστικές ενέργειες για την είσπραξή τους.

•  Επισφαλείς απαιτήσεις 

Απαιτήσεις στις οποίες υπάρχει εκτίμηση της Τράπεζας ότι είναι πιθανή η μη είσπραξη μέρους ή όλου του ποσού.

Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου

Στην πολιτική πιστοδοτήσεων της Τράπεζας έχει ορισθεί κάθε πελάτης επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, να αξιολογείται ως προς την πιστοληπτική 
του ικανότητα. Η Τράπεζα από το 2005 μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό RV Rating – RV Credit της εταιρείας Systemic Risk 
Management για τον σκοπό αυτό. Για όλους τους πιστούχους γίνεται αξιολόγηση σε κάθε νέο αίτημα χορήγησης ή ανανέωση υφιστάμενων πιστωτικών 
ορίων, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει ήδη αξιολόγηση για τον ίδιο πιστούχο εντός εξαμήνου και οι πιστούχοι με καθυστέρηση άνω των 180 ημερών 
χαρακτηρίζονται “Σε Αθέτηση”.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα πλήθος ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, κατατάσσοντας τους πιστούχους σε μία 9/βάθμια κλίμακα, από Α έως 
Ι και σε 5 κατηγορίες κινδύνου, «Low Credit Risk, Lower Medium Credit Risk, Medium Credit Risk, Upper Medium Credit Risk, High Credit Risk». 
Επιπλέον των παραπάνω βαθμίδων υπάρχει και η βαθμίδα «Unrated» δηλαδή οι μη αξιολογημένοι ή όσοι έχουν αξιολόγηση μεγαλύτερη των 12 μηνών 
και οι “Σε Αθέτηση” δηλαδή αυτοί που βρίσκονται ήδη σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 180 ημερών.

Προσαρμογές αξίας - προβλέψεις

Η Τράπεζα προχωρά σε προβλέψεις απομείωσης αξίας για τις απαιτήσεις στις οποίες υπάρχει περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας είσπραξής 
τους.

Στις προβλέψεις διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

•  Ετήσιες προβλέψεις 1% επί του μέσου υπολοίπου των χορηγήσεων

•  Ειδικές προβλέψεις για όλες τις χορηγήσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει σε καθυστέρηση τα τρία έτη

•  Ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε καθυστερήσεις άνω της τριετίας. 

Τεχνικές μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό που αφορά τη Τυποποιημένη Προσέγγιση υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό Κίνδυνο, «Τεχνική 
Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου» είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος που 
συνδέεται με ένα ή περισσότερα ανοίγματα που εξακολουθεί να διατηρεί.
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Στα πλαίσια αυτής της μεθόδου διακρίνονται οι παρακάτω δυο κατηγορίες:

•  «Χρηματοδοτούμενη Πιστωτική Προστασία»: Τεχνική Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου όπου η μείωση του πιστωτικού κινδύνου ενός 
χρηματοδοτικού ανοίγματος απορρέει από το δικαίωμα του πιστωτικού ιδρύματος, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου ή 
επέλευσης άλλων συγκεκριμένων πιστωτικών γεγονότων που έχουν σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, να προβεί στη ρευστοποίηση ή να επιτύχει τη 
μεταβίβαση ή την κατάσχεση ή την παρακράτηση περιουσιακών στοιχείων ή ποσών (εξασφαλίσεων) ή στη μείωση του ποσού του ανοίγματος ή στην 
αντικατάστασή του με το ποσό της διαφοράς μεταξύ του ύψους του χρηματοδοτικού ανοίγματος και του ύψους μιας υποχρέωσης του πιστωτικού 
ιδρύματος. 

Σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση δεν είναι αποδεκτή ως χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ο εντός ισολογισμού συμψηφισμός.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στην προηγούμενη χρήση χρησιμοποίησε μόνο εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα στα πλαίσια της 
κατηγορίας «ανοίγματα καλυμμένα με ακίνητη περιουσία» για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, στον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων με την  
τυποποιημένη προσέγγιση.

•  «Μη Χρηματοδοτούμενη Πιστωτική Προστασία»: Τεχνική Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου όπου η μείωση του πιστωτικού κινδύνου ενός 
χρηματοδοτικού ανοίγματος απορρέει από τη δέσμευση που αναλαμβάνει τρίτος να καταβάλει ένα ποσό σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων 
του πρωτοφειλέτη ή την επέλευση άλλων συγκεκριμένων πιστωτικών γεγονότων.

Για τη κάλυψη των αναγκών αποτύπωσης των εξασφαλίσεων για τη μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο, η Τράπεζα σε 
συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο δημιουργεί μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης και αξιοποίησης για αυτό το σκοπό των εξασφαλίσεών της.

Στην πιστοδοτική λειτουργία όπως εφαρμόζεται με βάση τη σχετική καταγεγραμμένη πολιτική, γίνονται δεκτές οι παρακάτω μορφές εξασφαλίσεων:

1. Συναλλαγματικές και επιταγές πελατείας

2. Μετρητά ή καταθέσεις

3.  Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

4. Εκχώρηση γεγενημένων απαιτήσεων του Δημοσίου

5. Προσημειώσεις υποθήκης σε ακίνητα

6. Ενεχυρίαση τίτλων ΠΑΕΓΑΕ

7. Εγγυήσεις ΤΕΜΠΜΕ

8. Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών

9. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Ρυθμίσεις

Γενικοί όροι

Η Τράπεζα σε ορισμένα δάνεια (μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου κλιμακίου) προβαίνει σε τροποποίηση κάποιων αρχικών  όρων των  
συμβάσεών τους προσφέροντας  στον οφειλέτη ευνοϊκότερους όρους  και συγκεκριμένα όρους  τους οποίους δεν θα προσέφερε για νέα δάνεια με τα 
ίδια χαρακτηριστικά κινδύνου. Στη μεταβολή αυτή προβαίνει για τους παρακάτω λόγους: 

1. Αδυναμία των πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η μεταβολή αποσκοπεί στη διευκόλυνση  του πιστούχου  για την  αποπληρωμή 
της οφειλής ή  τουλάχιστον   τμήμα  αυτής, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως «Ρυθμίσεις». 

2. Για άλλους λόγους, χωρίς δηλαδή να υπάρχει διαφαινόμενη αδυναμία των πελατών   να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους. Η τροποποίηση 
γίνεται κατά κύριο λόγο  εξαιτίας αλλαγών στις συνθήκες  και τις πρακτικές της αγοράς (π.χ. ανταγωνισμός  ή σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πιστούχου) 
γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται «Αναδιαρθρώσεις». 

Η Τράπεζα εφάρμοσε για το διαχωρισμό των δύο περιπτώσεων τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 13/30-7-2009  της Τράπεζας της Ελλάδος στην 
οποία έχουν τεθεί ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια  με βάση τα οποία  καθορίζεται  κατά πόσο οι μεταβολές των αρχικών όρων  των συμβάσεων 
συνιστούν Ρυθμίσεις  ή Αναδιαρθρώσεις, ήτοι:

•  Το σύνολο των εγκρίσεων που αφορούν ρευστοποίηση υφιστάμενων οφειλών αποτελούν αναδιαρθρώσεις 

•  Ως εξαίρεση του παραπάνω κανόνα θεωρούνται ως ρυθμίσεις εκείνες οι αναδιαρθρώσεις για τις οποίες 

1. συντρέχουν τουλάχιστον μία ή περισσότερες μεταβολές στους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης (εν συγκρίσει με την υφιστάμενη)

•  Επέκταση διάρκειας δανείου μεγαλύτερη του 20% της αρχικής του διάρκειας

•  Διαγραφή οφειλής

•  Μεγάλη περίοδος χάριτος (άνω των 6 μηνών)

•  Μείωση του επιτοκίου (εξαιρούνται οι μειώσεις έπειτα από ανανέωση ορίων)
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•  Επαναλαμβανόμενες (άνω των 2) αυξήσεις ορίων χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τα οικονομικά στοιχεία του πιστούχου

•  Αναχρηματοδότηση παλαιών οφειλών με νέα δάνεια και με όρους μη σύμφωνους με την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας

2. σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες ενδείξεις επιδείνωσης των οικονομικών στοιχείων του πιστούχου

•  Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά τη χρονική στιγμή της ρύθμισης 

•  Χειροτέρευση οικονομικών στοιχείων με τάση επιδείνωσης 

•   Γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική επιφάνεια του πιστούχου, όπως παύση εργασιών βασικού πελάτη, καταστροφή εγκαταστάσεων 
ή εμπορευμάτων, απόλυση από την εργασία κ.ά.

•   Επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις άνω των 30 ημερών στην εξυπηρέτηση των υφιστάμενων δανείων (εξαιρούνται οι 25 μέρες περιόδου 
χάριτος των τόκων εξαμήνου) που δημιουργούν αρνητική συναλλακτική εικόνα 

• Υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη (credit rating downgrade) τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες

• Ύπαρξη άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Τράπεζα είτε του πιστούχου είτε του κυρίου φορέα της

Δοκιμαστική περίοδος

Η Τράπεζα θεωρεί ως δοκιμαστική περίοδο ρύθμισης το διάστημα ενός έτους, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2442/1997. Μετά τη 
δοκιμαστική περίοδο το δάνειο παρακολουθείται ως κανονικό δάνειο. 



ΠΙΝΑΚΕΣ
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   µ µ         

µ µ  µ   
µ µ  

   

1-29 µ 1.688.209,07 1.688.209,07

30-59 µ 755.184,12 755.184,12

60-89 µ 0,00

90-179 µ 2.408.968,30 2.408.968,30

180-360 µ 0,00

>360 µ 721.425,20 1.246.438,30 34.533.312,65 36.501.176,15

721.425,20 1.246.438,30 0,00 0,00 0,00 39.385.674,14 0,00 0,00 41.353.537,64
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Tρίκαλα 28 Απριλίου 2015

 O ΠPOEΔPOΣ O TAMIAΣ TOY Δ.Σ. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔIEYΘYNTHΣ O EΠI TOY ΛOΓIΣTHPIOY

 ΛAΠΠAΣ Ν. ANAΣTAΣIOΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΓΚΑΣ ΟΘΩΝ

 

Bεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από είκοσι δύο (22) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου
που χορήγησα με ημερομηνία 14 Μαίου 2015.

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

  
Γεώργιος Αθ. Δόκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241

  
HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.

Μέλος της Morison International
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152



40

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΤΜ10

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στα πλαίσια κάλυψης των τραπεζικών αναγκών των πελατών-συνεταίρων της στη Θεσσαλία, 
διατήρησε το σύνολο του δικτύου των Καταστημάτων & ΑΤΜ και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας.

Τρίκαλα: Κεντρικό Κατάστημα-Διοίκηση

Μιαούλη 3
Τηλ. 2431076100
Fax 2431076962

Τρίκαλα: Κατάστημα Ασκληπιού

Ασκληπιού και Αριστείδου Παππά 
Τηλ. 2431021427-8

Fax 2431021429

Τρίκαλα: Κατάστημα Καλαμπάκας

Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τηλ. 2432024415-6, 2432024470, 2432024480

Fax 2432024456

Κατάστημα Ελάτης

Ελάτη Τρικάλων
Τηλ. 2434071724-7

Fax 2434071744

Κατάστημα Φαρκαδόνας

Καραϊσκάκη 29
Τηλ. 2433023100-3

Fax 2433023107

Λάρισα: Κατάστημα Βενιζέλου

Βενιζέλου 167 & Κενταύρων
Τηλ. 2410251088-9

Fax 2410250244

Λάρισα: Κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου 

Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Εμπειρίκου
Τηλ. 2410669110, 2410669111-2

Fax 2410669113

Βόλος: Κατάστημα Δημητριάδος

Δημητριάδος 1Α & Ξενοφώντος
Τηλ. 2421076672, 2421076674-5

Fax 2421076673

Βόλος: Κατάστημα Ιωλκού 

Iωλκού 2 & Αργοναυτών
Τηλ. 2421076800-3

Fax 2421033600

Κατάστημα Καρδίτσας 

Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου
Τηλ. 2441041430-1, 2441071515

Fax 2441071516



Σας γνωρίζουµε, σας στηρίζουµε.




