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Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

Το κύριο χαρακτηριστικό του 2016 ήταν η προσπάθεια να ξεπεραστούν οι αρνητικές επιδράσεις των γεγονότων του προηγούμενου 

έτους, που οδήγησαν, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, στους κεφαλαιακούς ελέγχους και στην 

ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η οικονομία παρά του ότι έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή σε καταστάσεις όπου 

η χώρα κινδύνευσε να βγει από το ευρώ ή ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τέλει παρέμεινε στάσιμη. Μετά την 

υπογραφή της  νέας δανειακής σύμβασης του 2015 και παρά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος η οικονομία και το 

τραπεζικό σύστημα δέχθηκαν τις αρνητικές επιδράσεις των συνεχών διαπραγματεύσεων και της μη ολοκλήρωσης έγκαιρα των 

σχετικών αξιολογήσεων, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκόλυνε την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων 

δανείων καθυστέρησε πολύ. Η συνεχιζόμενη για όγδοο έτος ύφεση οδήγησε ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

νέων είτε αμέσως μετά την εκπαίδευση είτε μετά από παύση δραστηριότητας στην μετανάστευση. Με το δεδομένο ότι ένα 

μεγάλο μέρος από αυτούς ήταν υψηλού μορφωτικού επιπέδου ή ειδίκευσης οι αρνητικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία 

αναμένεται ότι  θα είναι σημαντικές και σε βάθος χρόνου.

Η Τράπεζά μας έδωσε τη μάχη για τη συνεχή βελτίωση της θέσης της σε αυτό το  δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

έχοντας ως προτεραιότητες την κεφαλαιακή της ενίσχυση και την επανάκτηση της ρευστότητάς της μέσω της επιστροφής 

των καταθέσεων. Για την κεφαλαιακή της ενίσχυση προχώρησε σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό κεφάλαιο κατηγορίας 2 αυξάνοντας το δείκτη από το οριακό 8% στο 11%. Η έκδοση ήταν 

ιδιαίτερα επιτυχής αφού παρά το ότι το ποσό που ζητήθηκε ανέρχονταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που συγκεντρώθηκε 

τελικά ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, για την ενίσχυση της ρευστότητας, οι έντονες προσπάθειες 

για την επιστροφή των καταθέσεων έφεραν θετικά αποτελέσματα αφού οι καταθέσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα στο τελευταίο 

τρίμηνο του έτους.  Απόρροια αυτής της αύξησης ήταν ο μηδενισμός σχεδόν της πιστωτικής γραμμής που είχε ληφθεί από 

συστημική  τράπεζα και η υπερκάλυψη των αναγκών του νέου δείκτη κάλυψης ρευστότητας ο οποίος παρακολουθείται 

συστηματικά από τις εποπτικές αρχές.

Πέραν όμως αυτών των προτεραιοτήτων η Τράπεζα συνέχισε τη δραστηριότητά της κατορθώνοντας να επανέλθει σε 

κερδοφορία, η οποία ανήλθε προ φόρων στα 630 χιλιάδες ευρώ περίπου και μετά τους φόρους στα 510 χιλιάδες ευρώ. Με 

βάση την κερδοφορία αυτή η συνεταιριστική μας μερίδα αυξάνει κατά 1,55 ευρώ στα 39,68 ευρώ. Επίσης η κερδοφορία 

ενισχύει ακόμη περισσότερο τα εποπτικά μας κεφάλαια και με την προσθήκη των κερδών αυτών ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας ανέρχεται στο τέλος του 2016 στο 11,35%. Ένα σημαντικό μέρος των κερδών προ προβλέψεων, τα οποία 

ανέρχονται στα 3,6 εκατομμύρια, κατευθύνθηκε πάλι σε προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, γιατί πέραν των δυσκολιών που 

προκύπτουν από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, υπάρχει ανάγκη σχετικής προετοιμασίας λόγω διαφοροποίησης προς 

το αυστηρότερο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το επόμενο έτος. Σε όλη τη διάρκεια του 2016, 

η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας εργάστηκαν συστηματικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονομικού 

και τραπεζικού περιβάλλοντος. Το υπόλοιπο των χορηγήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το 2015. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι 

καταθέσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παρά τη στασιμότητα της οικονομίας οι προμήθειες 

αυξήθηκαν ελαφρά και τα λειτουργικά έξοδα  έστω και οριακά μειώθηκαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
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Σύμφωνα με εκθέσεις οικονομικών αναλυτών, αναμένεται μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και παρά την ύπαρξη αφενός 

προκλήσεων στη διεθνή οικονομία και αφετέρου των υφεσιακών επιδράσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής λόγω της 

νέας συμφωνίας, η ελληνική οικονομία να αρχίσει να βελτιώνεται, αφού έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά 

μακροοικονομικοί παράγοντες όπως η μειωμένη ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών, το ανελαστικό εργασιακό δίκαιο. Επίσης θετικές επιδράσεις αναμένονται από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 

που λαμβάνονται όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και αφορούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την απαλλαγή από ευθύνες 

των στελεχών των τραπεζών που θα προχωρούν σε διακανονισμούς μη εξυπηρετούμενων δανείων, τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται θετικές εξελίξεις στην τράπεζά μας, αφού θα βελτιωθεί η ρευστότητά 

της με την επιστροφή των καταθέσεων και η αποδοτικότητα της με τη βελτίωση της κατάστασης στο χαρτοφυλάκιο των 

δανείων. Αυτή η βελτίωση θα αποτυπωθεί άμεσα στην αύξηση των αποδόσεων είτε μερισματικών, είτε υπεραξίας. 

Κλείνοντας θα ήθελα,

να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση που ενίσχυσε τα κεφάλαια της τράπεζας, καθώς και όλους 

όσους ακόμη και σήμερα μέσα στην κορύφωση της κρίσης αγοράζουν μερίδες, και να ζητήσω από όλους να ενισχύσουν 

κεφαλαιακά την τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι υπάρχουσες αξίες αγοράς  θα προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις με τη 

βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον, να ευχαριστήσω τους καταθέτες που συνεχίζουν να διατηρούν τις καταθέσεις τους στην 

τράπεζά μας και να ζητήσω από όσους τις απέσυραν για να διακρατήσουν ποσά στο «μαξιλάρι» να τις επιστρέψουν, γιατί δεν 

έχουν κανένα λόγο να παίρνουν τους σχετικούς κινδύνους, να ευχαριστήσω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους ρύθμισαν 

τις οφειλές τους και παρά τα οικονομικά τους προβλήματα είναι συνεπείς στο πρόγραμμα αποπληρωμής και να ζητήσω 

από όσους έχουν καθυστερήσεις στις οφειλές τους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη 

και το νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, να ευχαριστήσω τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό 

Διευθυντή, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν την προηγούμενη χρήση και να 

επισημάνω την ανάγκη να υπερβούμε όλοι τον εαυτό μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον της τράπεζας. 

Θα το αναφέρω ακόμη μία φορά και ισχύει παρά τις απίστευτες αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε όλοι μας την τελευταία 

εξαετία:

Η τράπεζα είναι εδώ, ισχυρή και χρήσιμη πάντα δίπλα στους συνεταίρους πελάτες της, μοχλός και εργαλείο για την 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Θεσσαλίας.

Φιλικά

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

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 933/8.06.2017 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Θεσσαλίας  Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.

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 2016.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2017.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017. 

7. Έγκριση Επιτροπής Ελέγχου. 

8. Τροποποίηση Καταστατικού.

9. Έγκριση για συμμετοχή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο των α) Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με το ποσό των 40.000€ και β)  TERRA 
THESSALIA LACTIS με το ποσό των 200€.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2016 και δεν έχουν δάνεια ή 
τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες 
εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού. 

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Πρόεδρος:                 Αναστάσιος Λάππας - Εκτελεστικό Μέλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος 

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημοβέλης

Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας

Ταμίας:  Ευάγγελος Ταμπακιώτης

Αν. Γραμματέας: Ιωάννης Τσιώνας

Αν. Ταμίας: Σωτήριος Πλησιώτης

Μέλη:  Δημήτριος Γάτος – Εκτελεστικό Μέλος

   Σπυρίδων Μπαλατσός

   Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου

   Δημήτριος Σιαφαρίκας



Οργανόγραμμα
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Πρόεδρος:   Γεώργιος Δημοβέλης

Μέλη:        Ευάγγελος Ταμπακιώτης

        Σωτήριος Πλησιώτης

•    Την εποπτεία της Τράπεζας ως Πιστωτικό Ίδρυμα ασκεί η Τράπεζα 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.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ALCO ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
& ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Γ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Β’ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΙΣΤΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΠΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΡΤΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

LEASING

i

ii

 Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2016 ήταν η ακόλουθη:

Πρόεδρος:                 Αναστάσιος Λάππας - Εκτελεστικό Μέλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος 

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημοβέλης

Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας

Ταμίας:  Ευάγγελος Ταμπακιώτης

Αν. Γραμματέας: Ιωάννης Τσιώνας

Αν. Ταμίας: Σωτήριος Πλησιώτης

Μέλη:  Δημήτριος Γάτος – Εκτελεστικό Μέλος

   Σπυρίδων Μπαλατσός

   Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου

   Δημήτριος Σιαφαρίκας

4



7

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας 
υποχώρησε ελαφρώς το 2016 (3,1% από 3,2% το 2015), καθώς παρατηρήθηκε επιβράδυνση στις προηγμένες οικονομίες, ενώ στις 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε αμετάβλητος. Ανασχετικά επέδρασαν γενικά, παρά τις 
επιμέρους διαφορές των εξελίξεων στις μεγαλύτερες οικονομίες, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η υποτονική αύξηση των 
επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ 
προκάλεσαν πρόσκαιρη αύξηση της αβεβαιότητας και μικρή άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων προς τα τέλη του 2016. Ωστόσο, 
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη μεσοπρόθεσμη επίδραση των εξελίξεων αυτών.

Εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Το 2016, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε σε 1,7% και αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο περίπου 
επίπεδο και το 2017, καθώς η θετική επίδραση από την προβλεπόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου 
υπολογίζεται ότι θα αντισταθμίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις εξαγωγές και τις επενδύσεις από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για έξοδο από την ΕΕ, ως συνέπεια της αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και της υποτίμησης της στερλίνας. 
Παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη σχετική ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ το 2016 υπήρξαν η 
ιδιαίτερα διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και η σταδιακή βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, η ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πτώση 
της τιμής του πετρελαίου και των άλλων βασικών εμπορευμάτων, καθώς και η υποτίμηση του ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε 
ο κυριότερος ενισχυτικός παράγοντας της ανάπτυξης, καθώς ο χαμηλός πληθωρισμός και η αύξηση της απασχόλησης ενίσχυσαν το 
πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών υπήρξε ελαφρώς αρνητική.

Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

Το 2016 χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και από την αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Μετά την ήπια ύφεση του 2015 (κατά 0,3%), το ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση (0,3%) το 2016 
ως αποτέλεσμα της ανοδικής δυναμικής που παρατηρήθηκε το β’ εξάμηνο. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την προοδευτική ανάκαμψη της 
εγχώριας ζήτησης (κυρίως της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και των επενδύσεων) και τη συνεχιζόμενη άνοδο των εξαγωγών αγαθών. 
Οι παράγοντες που προσδιόρισαν την πορεία ανάκαμψης συνδέονται με: (α) τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και των συνθηκών 
ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας ως απόρροια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος και της 
έναρξης της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, (β) τη στήριξη της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης που προήλθε 
από την ευνοϊκή εξέλιξη του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας των νοικοκυριών λόγω της ενίσχυσης της απασχόλησης και (γ) την 
ανοδική πορεία των εξαγωγών αγαθών ως αποτέλεσμα της ανάκτησης της απώλειας διεθνούς ανταγωνιστικότητας τα τελευταία χρόνια 
και της εξωστρεφούς δυναμικής αρκετών κλάδων της οικονομίας.
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Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Οι δυσμενείς συνθήκες που είχαν επικρατήσει στις αρχές του 2015 υποχώρησαν μετά τα μέσα εκείνης της χρονιάς και καταγράφηκε 
επιστροφή καταθέσεων και αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων, εξελίξεις οι οποίες συνεχίστηκαν το 2016. Εντούτοις, η πιστοδοτική 
δραστηριότητα των τραπεζών παρέμεινε υποτονική, κυρίως υπό την αρνητική επίδραση που ασκεί το πλήθος των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων, πολλά από τα οποία αντανακλούν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση που διαρκούν άνω της διετίας. Η αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος προχωρεί καθώς έχει καταρτιστεί λεπτομερές νομικό πλαίσιο και έχουν τεθεί στόχοι για να καθοδηγούν τις αναγκαίες 
ενέργειες των τραπεζών, ενώ σημαντικό μέρος των προβληματικών στοιχείων ήδη καλύπτεται από τις προβλέψεις και οι δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν υψηλοί.

Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

H Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσπάθησε έντονα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιδράσεις 
της κρίσης εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα κατά το έτος 2015, που οδήγησε στα capital controls και στη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση 
των συστημικών τραπεζών. Οι δράσεις αφορούσαν δύο μέτωπα: Αφενός στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας και αφετέρου στην 
ενίσχυση της ρευστότητας κυρίως μέσα από την αύξηση του μεγέθους των καταθέσεων.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, προχώρησε εντός του Φεβρουαρίου 2016 σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης το οποίο 
λαμβάνεται υπόψη στα εποπτικά κεφάλαια ως κεφάλαιο κατηγορίας 2. Η έκδοση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής αφού αν και η έκδοση ήταν 
ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το ποσό που συγκεντρώθηκε τελικά ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ. 

Στη ρευστότητα οι έντονες προσπάθειες για την επιστροφή των καταθέσεων έφεραν θετικά αποτελέσματα αφού οι καταθέσεις αυξήθηκαν 
ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.  Απόρροια αυτής της αύξησης ήταν ο μηδενισμός σχεδόν της πιστωτικής γραμμής που είχε 
ληφθεί από συστημική  τράπεζα και η υπερκάλυψη των αναγκών του νέου δείκτη κάλυψης ρευστότητας ο οποίος παρακολουθείται 
συστηματικά από τις εποπτικές αρχές.

Επειδή ακόμη οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης παραμένουν, κυρίως στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, ενώ αναμένεται περαιτέρω 
αυστηροποίηση του πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κυρίως λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να μη γίνει εξαγορά μερίδων στη τρέχουσα χρήση, ούτε διανομή μερίσματος .
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Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2016

Σε όλη τη διάρκεια του 2016, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα που έθεσε η 
πραγματικότητα με τις κυριότερες  δραστηριότητες  της για το έτος  να συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες ανακαίνισης του καταστήματος της Τράπεζας επί της οδού Μιαούλη στα 
Τρίκαλα.

• Μετεγκαταστάθηκε χωρίς προβλήματα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Κατάστημα της οδού Ασκληπιού στον 
ανακαινισμένο χώρο του Καταστήματος επί της οδού Μιαούλη στα Τρίκαλα.

• Συνεχίστηκε η αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούσαν τη διαχείριση των capital controls όσον αφορά τα συστήματα και 
τις διαδικασίες της τράπεζας (ATM, Web Banking κλπ), αλλά και την εξυπηρέτηση της πελατείας της (εγκρίσεις μεταφορών 
ποσών κλπ).

• Συνεχίστηκε η προσπάθεια διατήρησης κερδοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

• Διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας.

•Συνεχίστηκε η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από το Web Banking με τον εμπλουτισμό υπηρεσιών πληρωμών.

• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη διάθεση τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με 
αποδοχή καρτών και ξεκίνησε η διάθεση τερματικών POS για όσους πελάτες επιθυμούν την απόκτηση τερματικού. 

• Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου για την μεταφορά, ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Καρτών, ΑΤΜ και 
POS από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τράπεζα Αττικής.

• Υλοποιήθηκαν νέα συστήματα ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της

• Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναθεώρησης και αναβάθμισης των εσωτερικών διαδικασιών με σκοπό την  πιστοποίηση της 
Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.

• Συνεχίστηκε η συμμετοχή στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών 
επιχειρήσεων.

• Συνεχίστηκε η προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων. Παρά την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συνεχίστηκε 
η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την αγορά μερίδων.

• Υλοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία και πάνω από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί η έκδοση του ομολόγου της Τράπεζας. 
Αν και το ποσό που είχε ζητηθεί ανέρχονταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ τελικά το ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 4,14 
εκατ. ευρώ. Συμμετείχαν 114 ιδιώτες επενδυτές και 2 θεσμικοί αγοράζοντας 207 ομολογίες των 20.000 ευρώ.

• Πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός τραπεζικών προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

• Πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις σε πελάτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα από την εμβάθυνση της κρίσης, ενώ 
συνεχίστηκε η προσπάθεια διεκδίκησης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο των καθυστερημένων οφειλών μη συνεργάσιμων 
δανειοληπτών. 

• Συνεχίστηκε η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής ενώ αυστηροποιήθηκε 
περαιτέρω το πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης νέων χορηγήσεων.

• Συνεχίστηκε η διαμόρφωση των οργανωτικών σχημάτων, πολιτικών και διαδικασιών, με αποτέλεσμα στην αξιολόγηση 
που έγινε από την εποπτική αρχή εντός του 2016 (SREP), να λάβει για τον Πυλώνα ΙΙ το μικρότερο δείκτη από όλες τις 
συνεταιριστικές τράπεζες.



Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών 
(ΔΠΧΑ). 

•  Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών: Το ποσό απαιτήσεων προ προβλέψεων ανήλθε στα 212,9 εκατ. ευρώ από 209,8 
εκατ. την προηγούμενη χρήση. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις στη χρήση 2016 είναι 64,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4,3% 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (62,1 εκατ. ευρώ). 

• Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου: Ποσό ύψους 27 χιλ ευρώ και η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
αφορά αποτιμήσεις εύλογης αξίας.

• Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: Περιλαμβάνει συμμετοχές προς επιχειρήσεις και το ποσό της χρήσης 2016 ύψους 
46 χιλ. ευρώ μεταβλήθηκε θετικά κατά 200 ευρώ σε σχέση με το 2015. Η συμμετοχή στην Πανελλήνια Τράπεζα έχει 
απομειωθεί ολοσχερώς.

•  Χρεόγραφα διακρατούμενα στη λήξη: Αφορά ένα ομόλογο ελληνικής τράπεζας ποσού 2,7 εκατ. ευρώ λήξης Ιουνίου 2017. 

• Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια: Το ποσό ανήλθε στα 5,7 εκατ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με την πρoηγούμενη 
χρήση. Οι προσθήκες αφορούν κυρίως μηχανογραφικό εξοπλισμό.

•  Άυλο ενεργητικό: Αφορά μόνο έξοδα μηχανογραφικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων ανερχόμενο στα 176 χιλ ευρώ.

•  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Ποσό 9,2 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
ποσού Ευρώ 8,2 εκ που εμπίπτει στο άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 και υπό προϋποθέσεις μετατρέπεται σε οριστική 
φορολογική απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο.

•  Λοιπές απαιτήσεις: Ποσό στη χρήση αναφοράς 5,1 εκατ. ευρώ εκ του οποίου τα σημαντικότερα ποσά είναι η απαίτηση από 
το ΤΕΚΕ ύψους 4 εκατ. ευρώ και τα ακίνητα από πλειστηριασμούς ύψους 729 χιλ. ευρώ. 

• Ταμειακά ισοδύναμα: Αποτελούνται από τους λογαριασμούς ταμείου, καταθέσεων στην κεντρική τράπεζα και καταθέσεων 
σε πιστωτικά ιδρύματα και ανήλθαν στη χρήση 2016 στα 9,5 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ το 2015. Η αύξησή τους 
αποτυπώνει τη βελτίωση που υπήρξε τα διαθέσιμα της Τράπεζας λόγω των αυξημένων εισροών καταθέσεων.

• Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα: Ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ και στο μέγεθος συμπεριλαμβάνεται δάνειο από 
ελληνική τράπεζα ποσού την 31/12/2016 100 χιλ. ευρώ.

• Υποχρεώσεις προς πελάτες: Διαμορφώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ από 154 εκατ. στη προηγούμενη χρήση, αυξημένες 
λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος . 

• Λοιπές υποχρεώσεις: Ποσά που αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, προμηθευτές, επιταγές έκδοσης 
της τράπεζας κλπ. ύψους στη χρήση 2016 1,5 εκατ. ευρώ.

• Ίδια κεφάλαια: Διαμορφώθηκαν στο ποσό των 13,1 εκατ ευρώ στην 31/12/2016, αυξημένα κατά 643 χιλ ευρώ από την 
προηγούμενη χρήση. Με το δεδομένο ύψος των κεφαλαίων ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε ποσοστό 
11,35% .

• Καθαρά έσοδα από τόκους: Ανήλθαν στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,7 εκατ από το 2015. Η μείωση των τόκων 
χορηγήσεων οφειλόμενη κυρίως σε παύση εκτοκισμού δανείων αλλά και σε μείωση του επιπέδου επιτοκίων  χορηγήσεων 
ανήλθε στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ και αντισταθμίστηκε κατά ένα μέρος από τη μείωση των τόκων καταθέσεων της τάξης 
του 1 εκατ. ευρώ οφειλόμενη στη μείωση του μέσου υπολοίπου των καταθέσεων αλλά και του μέσου  επιτοκίου. 

• Λειτουργικά έξοδα: Διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένα κατά 11 χιλ ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στα 2,8 εκατ. μειωμένα κατά 191 χιλ. από την προηγούμενη χρήση. Τα 
έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 19 χιλ ευρώ. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 160 χιλ. ευρώ κυρίως λόγω  των αποσβέσεων 
του κτιρίου διοίκησης καθ ‘ όλη τη διάρκεια της χρήσης, σε αντίθεση με το 2015 όπου είχαν εφαρμοστεί για τρεις μήνες. 

• Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων: Ανήλθαν στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ  μειωμένα κατά 1,8 εκατ ευρώ σε σχέση με τη 
προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο αποτέλεσμα τόκων. 

• Προβλέψεις – απομειώσεις: Αφορά προβλέψεις χορηγήσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ οι οποίες παραμένουν σημαντικές λόγω 
της εφαρμογής των ΔΠΧΑ.

• Κέρδη ζημίες προ φόρων και μετά από φόρους:  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 629 χιλ. ευρώ και μετά από 
φόρους στο ποσό των 510 χιλ ευρώ.

10
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Στόχοι και Δραστηριότητες 2017

Οι στόχοι και οι σημαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2017 συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

• Συνέχιση της προσπάθειας διατήρησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

• Διατήρηση των θέσεων εργασίας.

• Σταδιακή υλοποίηση της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας στο σύνολο των Καταστημάτων και υπηρεσιών 
της Τράπεζας με σκοπό τη μείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσματικότερη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Συνέχιση ανάπτυξης των συστημάτων ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.

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

• Διαρκής αναβάθμιση υπηρεσιών Web Banking για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών-συνεταίρων.

• Διάθεση τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με αποδοχή καρτών. 

• Συνέργειες με άλλους οργανισμούς με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των καρτών στους κατόχους 
τους.

• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της τράπεζας με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών-συνεταίρων.

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

• Συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ με στόχο τη συμμετοχή της τράπεζας στην επανεκκίνηση της οικονομίας (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

• Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης ΕΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

• Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών.

• Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων - Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.

• Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία.

• Εντός του 2017 θα ολοκληρωθεί η προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει την πλήρη πλατφόρμα 
υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (core banking system). 

• Υποβολή αιτήματος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) για συμμετοχή στο πρόγραμμα EaSI 
με βάση το οποίο παρέχονται μικροχρηματοδοτήσεις ύψους μέχρι 25.000 ευρώ σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες είναι εγγυημένες από το Ταμείο.

• Υποβολή αιτήματος άμεσης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank), για 
μεταφορά πιστώσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Συνεχής διαδικασία πληροφόρησης επιχειρήσεων, φορέων, συλλογικοτήτων σε όλη τη Θεσσαλία για τη δράση και τις 
δυνατότητες συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.   



 Καταθέσειςi

12

Οι καταθέσεις πελατών της σταθεροποιήθηκαν στους πρώτους μήνες του 2016, παρά τις αρνητικές εξελίξεις του 2015 
όπου η συνεχής εκροή τους κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο οδήγησε σε κεφαλαιακούς ελέγχους. Εντός του δεύτερου 
εξαμήνου υπήρξαν κατ’ αρχήν θετικές εξελίξεις στη διάρθρωσή τους με τη συνεχή αύξηση των προθεσμιακών καταθέσεων 
ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους άρχισε η σταδιακή αύξηση του συνολικού υπολοίπου ανερχόμενο στο τέλος του έτους 
στα 161 εκατ. ευρώ από τα 156 εκατ. του 2015.  Αντίθετα οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν από τα 123 δις 
ευρώ το 2015 σε 121 δις ευρώ το 2016. Κατά τη διάρκεια του έτους η εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
από το μηχανισμό παροχής ρευστότητας ELA αποκλιμακώθηκε. Αντίστοιχα η πιστωτική γραμμή που είχε λάβει η Τράπεζα 
ύψους 15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2016 σχεδόν μηδενίστηκε. Η γραμμή παραμένει ενεργή για να αντιμετωπίζονται 
ανάγκες έκτακτης ρευστότητας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

6

Ταµιευτηρίου

Όψεως

Προθεσµίας

Σύνολο  εντόκων Καταθέσεων

2013

17.885

16.722

169.639

204.246

2014

18.032

18.464

176.030

212.526

2015

31.837

24.900

99.741

156.477

2016

23.771

25.360

112.158

161.288

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

204.246
212.526

156.477
161.288
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Ταµιευτηρίου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΌψεωςΠροθεσµίας

15%

16%

69%

 Χορηγήσεις

Γεωργία, Δασοκοµία, Αλιεία

Ορυχεία και Λατοµεία

Μεταποίηση

Κατασκευές

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Επισκευές Οχηµάτων

Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης

Αποθηκεύσεις και µεταφορές πλην πλωτών µεταφορών

Ενηµέρωση και επικοινωνία

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες, ατοµικές επιχ.

Λοιποί κλάδοι

Πίστη Ιδιωτών

Προς Δηµόσιο

Σύνολο

2016

3.023

664

44.616

33.447

37.316

9.299

1.418

893

952

55.467

15.426

9.881

458

212.860

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Για το 2016 ο ρυθμός μείωσης της χρηματοδότησης στο σύνολο του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος επιβραδύνθηκε σε -1,0%(1) 
έναντι -2,4% το 2015 προς τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Όσον αφορά στο Δημόσιο τομέα, για το 2016, υπήρξε αύξηση του 
ρυθμού χρηματοδότησης κατά 1,4% (από -5,3% το 2015), ενώ στον Ιδιωτικό τομέα επιβράδυνση της τάξης του -1,5% (από -2,0% 
το 2015). Ειδικότερα για τα επιχειρηματικά δάνεια οι χρηματοδοτήσεις προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν 
σταθερές, προς Ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες μειώθηκαν κατά 1,9% και προς Ιδιώτες κατά 
-2,8%. Στη λιανική τραπεζική για τις χρηματοδοτήσεις προς Ιδιώτες προκύπτει ότι στα Στεγαστικά δάνεια υπήρξε μια μείωση της 
τάξης του -3,5%, στα Καταναλωτικά δάνεια -0,8% και στα Λοιπά προσωπικά δάνεια -9,2%.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το 2016 στήριξε την πραγματική τοπική οικονομία της Θεσσαλίας παρ’ όλες τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες, τόσο με την ανανέωση των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ορίων, όσο και με την επέκταση στο δανειακό 
της χαρτοφυλάκιο κατά +1,00% σε σχέση με το 2015, φτάνοντας τις συνολικές χορηγήσεις στα 212,86 εκ. € (προ προβλέψεων). 
Στόχος αποτέλεσε η τόνωση της Θεσσαλικής οικονομίας με την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις με υγιή κεφαλαιακή 
διάρθρωση και ευοίωνες προοπτικές, δίνοντας βαρύτητα σε τομείς προτεραιότητας όπως:

• 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 έκτακτων 
επιβαρύνσεων, καθώς 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, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κατά 
50% άτοκης χρηματοδότησης στους επιχειρηματίες συνεταίρους της, μέσω της δράσης “ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”.

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

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

Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου ανά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας:

ii

(1) Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της ΤτΕ,
Τεύχος 172 (Μάρτιος – Απρίλιος), σελ. 109, 110, 116.

Κατά τη χρήση 2016 άρχισε πάλι να αυξάνει η συμμετοχή των 
προθεσμιακών καταθέσεων στο σύνολο. Έτσι οι καταθέσεις 
προθεσμίας ανέρχονται πλέον σε ποσοστό 69% του συνόλου από 
64% το προηγούμενο έτος, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου σε ποσοστό 
16% από 20% και οι όψεως σε 15% από 16% αντίστοιχα.

Πολιτική της Τράπεζας αποτελεί η παροχή ανταγωνιστικών 
επιτοκίων καταθέσεων, υιοθετώντας όμως ως απαράβατη αρχή 
τη διαρκή παρακολούθηση του κόστους και τη διατήρηση 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. 
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 Διαχείριση Κινδύνων 

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 και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

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. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Τράπεζας αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων συνοψίζονται στα παρακάτω:
• υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, ανάλογων του μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της 
επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας.
• διασφάλιση της συνεχούς εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τι εποπτικές απαιτήσεις.
• υποστήριξη της διαδικασίας αποφάσεων για τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων. 
• στήριξη των επιχειρηματικών μονάδων για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και την εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους 
στόχων.
• επιτυχή διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας με κατεύθυνση τη βελτίωση της ρευστότητας, τη διατήρηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών δανείων με στόχο τη μεγιστοποίηση του 
οφέλους.
• καθιέρωση ορίων τα οποία διατηρούν τα επίπεδα κινδύνου σύμφωνα με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.
• συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας.
• ενίσχυση της επίγνωσης αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας κινδύνου 
στην Τράπεζα.

Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε, προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των 
κλάδων της οικονομίας στα 202,52 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 95,14% των συνολικών 
χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 9,88 εκ. ευρώ  (4,64%) και προς Δημόσιο στα 0,46 εκ. ευρώ 
(0,22%).  

iii

15,71%

7,25%

0,22%

4,64%
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4,37%1,42%0,67%
0,31%
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Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Ελευθεροι επαγγελµ. αγροτες, ατοµικές επιχ.

Λοιποί κλάδοι

Πίστη Ιδιωτών

Προς Δηµόσιο

Ορυχεία και Λατοµεία

Μεταποίηση

Κατασκευές

Χονδρικο και Λανικό Εµπόριο, Επισκευές Οχηµάτων

Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης
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Προς Δηµόσιο
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων η Τράπεζα εφαρμόζει με συνέπεια  τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης όπως 
προβλέπονται από το Ν. 4261/2014 και την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006. Ο έλεγχος της Τράπεζας ασκείται α) από το Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου που περιλαμβάνει τις επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και τις υπηρεσιακές μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, β) τους Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση και γ) από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

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 αντιμετώπισής τους, διαφυλάσσοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές 
της και την κεφαλαιακή της επάρκεια. Επιπλέον ελέγχει τα όρια ανοχής ανάληψης κινδύνων που έχει θέσει η Τράπεζα, τόσο 
ανά είδος, όσο και σε συνολικό επίπεδο κινδύνου. Το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων αποτελείται από ποιοτικά στοιχεία 
και ποσοτικούς δείκτες και όρια, που παρακολουθούνται σε συνεχή βάση (τουλάχιστον μηνιαία) και αναφέρονται στη Διοίκηση, 
με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Τράπεζας, την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, καθώς και την 
επίτευξη της κερδοφορίας. 

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. 

Επιπλέον, έχουν ορισθεί συνολικά τέσσερα εγκριτικά κλιμάκια με διαφορετικά πιστοδοτικά όρια το καθένα και με πιο αυστηρά 
κριτήρια έγκρισης. Το 1o κλιμάκιο ευθύνης της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων, το 2o κλιμάκιο το οποίο αποτελείται από τα 2 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Δ/ντή, το 3o κλιμάκιο της επταμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής 
και το τελευταίο 4o 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, τη διάρκεια των δανείων, την πιστοληπτική διαβάθμιση 
για τις επιχειρήσεις, το είδος των βιβλίων, κ.α. 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 το 2016 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αφορά σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (δάνεια, πιστωτικές κάρτες, leasing 
& overdrafts) προς επιχειρήσεις και ιδιώτες ανήλθε σε 212,86 εκ. € εκ των οποίων τα 104,30 εκ. €(2) ανήκουν στην κατηγορία 
καθυστέρησης άνω των 90 ημερών. Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν και ήταν σε ισχύ μέχρι 31/12/2016 
ανήλθε σε 22,26 εκ. €, με μέγιστο όριο έκδοσης εγγυητικών για την Τράπεζα τα 70 εκ. €, εκ των οποίων 0,99 εκ € σε κατάπτωση. 
Οι πιστωτικές κάρτες συνολικά ήταν 124,78 χιλ. € εκ των οποίων τα 43,03 χιλ. € σε καθυστέρηση και το συνολικό υπόλοιπο των 
χρηματοδοτικών μισθώσεων ανήλθε σε 3,98 εκ. €, εκ των οποίων τα 2,55 εκ. € σε καθυστέρηση. Η Τράπεζα επιπλέον προχωρά σε 
προβλέψεις απομείωσης αξίας για τις απαιτήσεις στις οποίες υπάρχει περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας είσπραξής τους. 
Οι συνολικές προβλέψεις με 31/12/2016 έφτασαν τα 64,78 εκ. €, οι οποίες αφορούν σε επισφαλή δάνεια, εγγυητικές επιστολές, 
πιστωτικές κάρτες και οφειλές χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο δείκτης κάλυψης συνόλου προβλέψεων προς το υπόλοιπο των 
καθυστερημένων οφειλών φτάνει στο 62,11% και ο δείκτης των καθυστερήσεων αφαιρώντας τις προβλέψεις στο σύνολο του 
δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται στο 26,69%.

Για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, εφαρμόστηκε η τυποποιημένη 
προσέγγιση σύμφωνα με τον 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.
 
Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου η Τράπεζα εφαρμόζει σειρά από διαδικασίες και ποιοτικά στοιχεία που συνθέτουν τη 
συνολική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

•  Όσον αφορά στις εγκριτικές διαδικασίες το Κατάστημα αξιολογεί και εισηγείται και η κεντροποιημένη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων 
επαναξιολογεί όλα τα αιτήματα αλλά και τις εκταμιεύσεις δανείων καλύπτοντας πλήρως την αρχή ‘4-eyes principle’. 
•  Επικαιροποιείται η πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε κανονιστικές 
υποχρεώσεις και την οικονομική κατάσταση της χώρας.
•  Επικαιροποιήθηκαν και αυστηροποιήθηκαν τα όρια των εγκριτικών κλιμακίων.
•  Από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων και εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
•  Εφαρμόζεται μεθοδολογία εκτίμησης της αναμενόμενης απόδοσης των πιστοδοτικών σχέσεων και σύνδεσής της με τη σχετική 
προπαρασκευαστική ανάλυση των αιτημάτων. 
•  Λειτουργία ανεξάρτητης Διεύθυνσης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα τμήματα των προσωρινών και των οριστικών 
καθυστερήσεων, επικαιροποιώντας τη στρατηγική διαχείρισης καθυστερήσεων και την πολιτική λειτουργίας, διαδικασιών και 
διαχείρισης του ληξιπρόθεσμου και ρυθμισμένου/αναδιαρθρωμένου χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τους 
εποπτικούς κανόνες. 
•  Επικαιροποίηση των πολιτικών και εγκυκλίων, από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, για τη συμπλήρωση και βελτίωση της 
ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου. 
•  Λειτουργία επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), αποτελώντας το όργανο λήψης αποφάσεων για την 
οικονομική πολιτική της Τράπεζας. Το όργανο αυτό προσδιορίζει τους βασικούς οικονομικούς στόχους της Τράπεζας όπως 
απόδοση, κερδοφορία, μεγέθυνση, ορίζει τους κατευθυντήριους άξονες, τις βασικές ενέργειες και τα μέσα διαχείρισης των 
στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού και επεμβαίνει έγκαιρα και αποφασιστικά για να εξασφαλίσει την υλοποίησή τους. Στο 
πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως, το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα, το ύψος των ιδίων 
κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει, τον ανταγωνισμό, τις συνθήκες της αγοράς, κ.α.

(2) Τα δάνεια σε καθυστέρηση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν λαμβάνονται υπόψη στις καθυστερήσεις. Συμπεριλαμβάνονται όμως στις 
καθυστερήσεις οι ρυθμίσεις σε δοκιμαστική περίοδο με καθυστέρηση < 90 ημερών και οι πιστωτικές κάρτες σε καθυστέρηση.
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Τα έσοδα από τόκους  ανήλθαν στα 10,04 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της τάξης του 
21%. Ο βασικός λόγος της μείωσης είναι η παύση εκτοκισμού σε χορηγήσεις σε καθυστέρηση και η μείωση του μέσου επιτοκίου 
χορηγήσεων. Τα έξοδα τόκων ύψους 2,52 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό περίπου 27% 
απόρροια του μειωμένου μέσου υπολοίπου της χρήσης 2016 σε σχέση με τη προηγούμενη και της σταδιακής μείωσης των 
επιτοκίων καταθέσεων εντός του 2016. Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών ήταν το μεικτό αποτέλεσμα τόκων ύψους 7,51 εκατ. 
ευρώ να είναι μειωμένο κατά 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση. Το 
αποτέλεσμα οφείλεται αφενός στην ενίσχυση των υπαρχουσών εργασιών και ποσοτικά με τη διεύρυνση του πελατολογίου και 
ποιοτικά με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε τομείς όπως στο internet banking. Αφετέρου είναι αποτέλεσμα της συνεχούς 
προσπάθειας διεύρυνσης της γκάμας των παρεχόμενων προϊόντων που κατά τη χρήση 2016 έγινε με την παροχή POS σε εμπόρους.

Τα καθαρά έσοδα χρήσης που περιλαμβάνουν τα μικτά έσοδα τόκων, τα καθαρά έσοδα προμηθειών και τα λοιπά έσοδα της 
τράπεζας ανήλθαν στα 8,53 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με κύρια επίδραση στα μεγέθη 
των εξελίξεων στο αποτέλεσμα τόκων.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα μισθοδοσίας μειώθηκαν σε ποσοστό 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα 
λοιπά έξοδα διοίκησης ύψους 1,73 εκ. ευρώ αυξήθηκαν ελάχιστα σε σχέση με το 2015. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν στα 396 χιλ. 
ευρώ λόγω της απόσβεσης του κτιρίου διοίκησης όλο το χρόνο σε αντίθεση με το 2015 όπου εφαρμόστηκαν σε ένα μόνο τρίμηνο.
Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε στα 3,6 εκ. ευρώ μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω των εξελίξεων 
στο αποτέλεσμα των τόκων παρά το θετικό αποτέλεσμα προμηθειών και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 

Η Τράπεζα προχώρησε και σε αυτή τη χρήση σε σημαντικές προβλέψεις για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συνεχιζόμενης 
κρίσης στο χαρτοφυλάκιο της. Οι προβλέψεις ανήλθαν στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ. 

Παρά το σημαντικό μέγεθος των προβλέψεων η Τράπεζα επανήλθε στην κερδοφορία με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 
629 χιλιάδες ευρώ και μετά τους φόρους στα 510 χιλιάδες ευρώ. 

Έσοδα από τόκους

Έξοδα από τόκους

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΚΩΝ

Έσοδα προµηθειών

Έξοδα προµηθειών

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λοιπά έσοδα - έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λειτουργικά έξοδα
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Προβλέψεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήµατος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

2014

15.069

-5.914

9.156

1.030

-117

912

58

10.125

-4.640

5.486

-4.152

1.333

-204

1.130

2015

12.733

-3.479

9.254

926

-123

803

337

10.395

-4.942

5.452

-7.358

-1.905

1.164

-741

2016

10.043

-2.524

7.518

1.005

-107

897

114

8.529

-4.931

3.599

-2.969

629

-119

510

Έσοδα από τόκους

Έξοδα από τόκους

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΚΩΝ

Έσοδα προµηθειών

Έξοδα προµηθειών

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λοιπά έσοδα - έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λειτουργικά έξοδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Προβλέψεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήµατος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

2014

15.069

-5.914

9.156

1.030

-117

912

58

10.125

-4.640

5.486

-4.152

1.333

-204

1.130

2015

12.733

-3.479

9.254

926

-123

803

337

10.395

-4.942

5.452

-7.358

-1.905

1.164

-741

2016

10.043

-2.524

7.518

1.005

-107

897

114

8.529

-4.931

3.599

-2.969

629

-119

510

 Αποτελέσματα Χρήσηςiv

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
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Συνεταίροι – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα

Οι συνεταίροι την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στους 12.680 αυξημένοι κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το 
συνεταιριστικό κεφάλαιο στα 12,1 εκ. ευρώ ελαφρά αυξημένο από την προηγούμενη χρήση.

Κατά τη χρήση 2016 παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της ύφεσης και της μειωμένης ρευστότητας η Τράπεζα κατόρθωσε να 
αυξήσει κατά 665 τον αριθμό των συνεταίρων οι οποίοι συνεισέφεραν στα κεφάλαια της το ποσό των 195 χιλιάδων ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν στα 13,08 εκ ευρώ, αυξημένα όχι μόνο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στην 
οποία υπήρξε σημαντική επιδείνωση στα αποτελέσματα των τραπεζών λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης που οδήγησε στους 
κεφαλαιακούς ελέγχους, αλλά και σε σχέση με τη χρήση του έτους 2014. 

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης η Τράπεζα διατήρησε μέχρι τη χρήση 2015 τη λογιστική αξία της μερίδας πάνω από 
την ονομαστική της τιμή, ενώ με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 η τιμή της μερίδας θα αυξηθεί κατά 1,55 ευρώ σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση και θα ανέλθει στα 39,68 ευρώ 

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της 
Ελλάδος βάσει του Νόμου 4261/2014 όρισε ότι επιτρέπεται η εξαγορά ετησίως μέχρι του 2% των ιδίων κεφαλαίων της 
τράπεζας. Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό και βάσει της λογιστικής αξίας της μερίδας, η τιμή της εξαγοράς της μερίδας 
ορίστηκε στα 39,68 ευρώ. Επειδή οι  αρνητικές επιδράσεις της κρίσης παραμένουν, κυρίως στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, 
ενώ αναμένεται περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κυρίως λόγω εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 9, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να μη γίνει εξαγορά μερίδων στη τρέχουσα χρήση, ούτε 
διανομή μερίσματος. Αναμένεται ότι μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, αφενός η τιμή εξαγοράς της μερίδας θα επανέλθει στα 
υψηλά επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα έτη, ενώ με την αναμενόμενη κερδοφορία θα υπάρξουν και πάλι υψηλές μερισματικές 
αποδόσεις στους συνεταίρους μας. 

Αριθµός Συνεταίρων

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

Ίδια κεφάλαια

2014

11.596

303.028

26,13

2015

12.015

326.187

27,15

2016

12.680

329.724

26,00

Ονοµαστική τιµή

Λογιστική τιµή µερίδας

2014

36,69

66,09

2015

36,69

38,13

2016

36,69

39,68

Συνεταιριστικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο κερδών

Ίδια κεφάλαια

Σύνολο Ισολογισµού

2014

11.926

14.104

4.030

-17.049

13.010

227.920

2015

11.968

14.210

3.963

-17.702

12.439

177.563

2016

12.098

14.276

4.045

-17.336

13.082

180.559

v
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Ο Κοινωνικός Απολογισμός παρουσιάζει με περιεκτικό και άμεσο τρόπο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας οι οποίες βασίζονται στους τρεις βασικούς κρίκους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τράπεζας, «ΆΝΘΡΩΠΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επικεντρώθηκε κυρίως σε προγράμματα αλληλεγγύης, 
στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Δυστυχώς όλοι μας, συνειδητά ή όχι, ηθελημένα ή όχι – γινόμαστε θεατές, αυτόπτες μάρτυρες του κακού που πλήττει τις 
ανθρώπινες υπάρξεις. Το ότι είμαστε θεατές σημαίνει ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μια γιγάντια ηθική πρόκληση. 

Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε ασπίδα μας την άγνοια και να παρακολουθούμε με ακόμη 
περισσότερη απανθρωπιά και αναισθησία τα δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Οφείλουμε ως άτομα 
και ως κοινωνικές ομάδες να συνεργαστούμε σε μια σχέση ειλικρίνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η συνεργασία και η αλληλεγγύη ως υπέρβαση του ατομικισμού σημαίνει απεγκλωβισμός από το εγωιστικό κέλυφος της 
προσωπικής μας καθημερινότητας, απόδοση σημασίας στον Άλλο, αναγνώριση της σπουδαιότητας του κοινωνικού συνόλου.  

Κυριαρχικό αίτημα κάθε κοινωνίας είναι το πνεύμα της αμοιβαιότητας μεταξύ των μελών της διότι αυτό συμβάλλει στην ατομική 
και κοινωνική πρόοδο. Μέσω της αλληλεγγύης μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τους άλλους, να σεβόμαστε και να βιώνουμε τις 
αξίες της ελευθερίας.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω τον Οκτώβριου 2015 και μετά από κάλεσμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων – η Τράπεζα 
δημιούργησε έναν ειδικό Λογαριασμό «Μαραθώνιος Αγάπης Καρδιολογικής Κλινικής» και κάλεσε όλους τους συνεταίρους 
της και πολίτες να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή προκειμένου το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο να συνεχίσει την απρόσκοπτη 
λειτουργία του και να μην καθίσταται αδύνατη λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας.

 Έτσι επαναπροσδιορίσαμε το ρόλο μας ως κοινωνικός εταίρος με κεντρικό άξονα τον Άνθρωπο να καθορίζει το πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών μας. 

Το Δεκέμβριο του 2016 η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επαναδραστηριοποίησε το Μαραθώνιο Αγάπης της 
Καρδιολογικής Κλινικής και κάλεσε όλους τους συμπολίτες να ενισχύσουν οικονομικά τον ειδικό Λογαριασμό «Μαραθώνιος 
Καρδιολογικής Κλινικής» προκειμένου να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στην τοπική κοινωνία με μία σειρά από δράσεις 
που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της πεποίθησής ότι η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι ζητούμενο, αλλά υποχρέωση και 
ευθύνη όλων.

18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
– ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

7
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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. 

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

Το 2016 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην τράπεζα ανήλθε σε 80 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 
21 νέους σπουδαστές και ανέργους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στα καταστήματα και τη Διοίκηση της Τράπεζας. 

Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2016 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. GRI G4 Certified Training
2. Έλεγχος Εταιρικής Διακυβέρνησης 
3. Διαχείριση του κινδύνου απάτης και διαφθοράς, Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
4. Η Ερμηνεία και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την αντιμετώπιση και διαχείριση 
των δανείων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που είναι σε καθυστέρηση πληρωμής και δεν εξυπηρετούνται.
5. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για την διαχείριση από τα ΠΙ των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων 
6. Διαχείριση απαιτήσεων σε προσωρινή καθυστέρηση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στα πλαίσια των Εποπτικών υποχρεώσεων και 
του νέου κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/13 (ΕΠΑΘ/ΤΕ υπ’ αριθμ. 195/29.7.16) 
7. Εργατικά – Οργάνωση και προετοιμασία για έλεγχο ΣΕΠΕ,  Έντυπα Εργάνη 
8. Proactive Customer Exrerience

Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου) με στοιχεία 31.12.2016 παρουσιάζεται στο παρακάτω 
διάγραμμα:

Μεταπτυχιακό

ΤΕΙ

Λύκειο
28%

36%

11%

25%

ΑΕΙ

A/A

1

2

3

4

Ποσοστό

25%

36%

11%

28%

100%

Μορφωτικό Επίπεδο

Μεταπτυχιακό

ΑΕΙ

ΤΕΙ

Λύκειο

Σύνολο

Αριθµός

20

29

9

22

80

Μεταπτυχιακό

ΤΕΙ

Λύκειο
35%

35%

12%

19%

ΑΕΙ

A/A

1

2

3

4

Ποσοστό

25%

36%

11%

28%

100%

Μορφωτικό Επίπεδο

Μεταπτυχιακό

ΑΕΙ

ΤΕΙ

Λύκειο

Σύνολο

Αριθµός

20

29

9

22

80

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ8
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Οι καταστάσεις που ακολουθούν παρέχονται για συνοπτική πληροφόρηση για τους σκοπούς του φυλλαδίου του Απολογισμού. 
Έχουν ληφθεί από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και είναι δημοσιευμένες στο site της Τράπεζας (Bankofthessaly.gr). Οι καταστάσεις αυτές μαζί 
με τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους, απεικονίζουν πλήρως τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ9

Σημείωση
31 Δεκεμβρίου 

2016
31 Δεκεμβρίου 

2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 13,33 5.884.347 2.558.859

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 14 3.617.855 4.280.258

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) 15,16 148.081.350 147.668.022

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα 

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων 17 26.551 26.463

Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 18 46.070 45.870

Χρεόγραφα διακρατούμενα έως τη λήξη 19 2.700.514 2.700.514

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 21 5.739.099 5.797.076

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 20 175.881 162.664

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11,27 9.235.078 9.352.710

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 22 5.051.843 4.970.861

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 180.558.588 177.563.297

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 23 2.168.137 8.658.711

Υποχρεώσεις προς πελάτες 24 159.220.043 154.418.526

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 25 4.248.733 0

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 56.154 186.792

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 28 302.968 211.957

Λοιπές υποχρεώσεις 26 1.480.480 1.648.606

ΣΥΝΟΛΟ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 167.476.515 165.124.592

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 30 12.097.574 11.967.818

Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο 30 14.276.040 14.210.067

Λοιπά αποθεματικά 31 4.044.679 3.963.177

Αποτελέσματα εις νέον 31 (17.336.220) (17.702.357)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13.082.073 12.438.705

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 180.558.588 177.563.297

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
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31 Δεκεμβρίου
2016

31 Δεκεμβρίου
2015

Τόκοι έσοδα 5 10.042.597 12.732.764

Τόκοι έξοδα 5 (2.524.158) (3.478.616)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 5 7.518.439 9.254.148

Έσοδα προμηθειών 6 1.004.562 926.070

Έξοδα προμηθειών 6 (107.440) (122.737)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6 897.122 803.333

Έσοδα από μερίσματα 7 589 1.564

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση  Χρηματοοικονομικών μέσων 
ενεργητικού αποτιμώμενων  σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων 17 88 (6.787)

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 8 113.116 342.412

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 8.529.354 10.394.670

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9 (2.804.914) (2.995.937)

Λειτουργικά έξοδα 10 (1.729.235) (1.709.884)

Αποσβέσεις 20,21 (396.615) (236.427)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (4.930.764) (4.942.248)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 3.598.590 5.452.422

Aπομείωση αξίας δανείων 16 (2.969.414) (7.316.823)

Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου και συμμετοχών 18 0 (41.044)

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 629.176 (1.905.445)

Φόρος εισοδήματος 11 (119.276) 1.164.374

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 509.900 (741.071)

Καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν σε συνεταίρους της Τράπεζας

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 509.900 (741.071)

Κέρδη/ (ζημίες) ανά συνεταιριστική μερίδα (σε ευρώ):

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1,5464 (2,2719)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση
Χρήση που έληξε την

31 Δεκεμβρίου
2016

31 Δεκεμβρίου
2015

Τόκοι έσοδα 5 10.042.597 12.732.764

Τόκοι έξοδα 5 (2.524.158) (3.478.616)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 5 7.518.439 9.254.148

Έσοδα προμηθειών 6 1.004.562 926.070

Έξοδα προμηθειών 6 (107.440) (122.737)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 6 897.122 803.333

Έσοδα από μερίσματα 7 589 1.564

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση  Χρηματοοικονομικών μέσων 
ενεργητικού αποτιμώμενων  σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων 17 88 (6.787)

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 8 113.116 342.412

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 8.529.354 10.394.670

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9 (2.804.914) (2.995.937)

Λειτουργικά έξοδα 10 (1.729.235) (1.709.884)

Αποσβέσεις 20,21 (396.615) (236.427)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (4.930.764) (4.942.248)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 3.598.590 5.452.422

Aπομείωση αξίας δανείων 16 (2.969.414) (7.316.823)

Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου και συμμετοχών 18 0 (41.044)

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 629.176 (1.905.445)

Φόρος εισοδήματος 11 (119.276) 1.164.374

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 509.900 (741.071)

Καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν σε συνεταίρους της Τράπεζας

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 509.900 (741.071)

Κέρδη/ (ζημίες) ανά συνεταιριστική μερίδα (σε ευρώ):

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1,5464 (2,2719)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση
Χρήση που έληξε την
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31 Δεκεμβρίου
2016

31 Δεκεμβρίου
2015

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 509.900 (741.071)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή αποθεματικού από αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 12 (62.261) 21.151

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (62.261) 21.151

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 447.639 (719.920)

Καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν σε συνεταίρους της Τράπεζας

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 447.639 (719.920)

Κέρδη/ (ζημίες) ανά συνεταιριστική μερίδα (σε ευρώ):

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1,3576 (2,2071)

Χρήση που έληξε την

ΣημείωσηΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημείωση Συνεταιριστικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το                     
άρτιο

Λοιπά 
Αποθεματικά

Αποτελέσματα                            
εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015 11.925.974 14.103.723 4.030.185 (17.049.444) 13.010.438

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων 0 0 0 (719.920) (719.920)

Αύξηση κεφαλαίου 30 171.497 129.461 0 0 300.958

Μείωση κεφαλαίου 30 (129.653) (23.117) 0 0 (152.770)

Καταβολή ποσών αποθεματικού εταιρικής

 κοινωνικής ευθύνης 31 0 0 (67.008) 67.008 0

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 11.967.818 14.210.067 3.963.177 (17.702.357) 12.438.705

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2016 11.967.818 14.210.067 3.963.177 (17.702.357) 12.438.705

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων 0 0 0 447.639 447.639

Αύξηση κεφαλαίου 30 129.756 65.973 0 0 195.729

Μείωση κεφαλαίου 30 0 0 0 0 0

Σχηματισμός τακτικού και λοιπών αποθεματικών 31 0 0 81.502 (81.502) 0

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 12.097.574 14.276.040 4.044.679 (17.336.220) 13.082.073
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31 
Δεκεμβρίου 

2016

31 
Δεκεμβρίου 

2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 629.176 (1.905.445)

Προσαρμογές για:

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 16,18 2.694.097 7.357.868

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 20,21 396.615 236.427

Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού 28 91.011 80.322

Λοιπά αποτέλεσματα από επενδυτικούς τίτλους (1.858) 6.787
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά 
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 3.809.041 5.775.959

Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των αξιογράφων του εμπορικού χαρτοφυλακίου 1.770 0

Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (3.163.852) (3.757.966)

Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού 618.719 885.618

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (5.452.333) 3.573.561

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες 3.872.010 (54.446.895)

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων (298.765) (404.102)

(4.422.451) (54.149.784)

Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε 0 (28.383)

(4.422.451) (54.178.167)

Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων 21 (339.101) (2.188.308)

Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 20 (67.802) (69.060)

Επενδύσεις σε χρεόγραφα διαθέσιμων προς πώληση 18 (200) (40.000)

(407.103) (2.297.368)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση/ (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων 25 4.140.000 0

Καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30 195.752 148.188

Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.335.752 148.188

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων (A) 3.315.239 (50.551.388)

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης (B) 5.388.561 55.939.951

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης (Α)+(Β) 33 8.703.800 5.388.561

Χρήση που έληξε την

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σημείωση

Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες

Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων:

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου 
εισοδήματος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 Προς τους Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας

«Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ.»

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

  
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος

Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701Πράιςγουωτερχαους Κούπερς    
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
15232 Χαλάνδρι     
 
ΑΜ ΣΟΕΛ  113 

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ.», 
που αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε 
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).  
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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2010 και μετά, ενώ και η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε κάποια εκτίμηση των ενδεχόμενων πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων. 
Από τον έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το ποσό της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας «Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφονται οι ουσιώδεις αβεβαιότητες 
που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν 
αρνητικά τη ρευστότητα της Τράπεζας, καθώς και την επάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων. Οι ουσιώδεις αυτές αβεβαιότητες δύναται 
να δημιουργήσουν σημαντική αμφιβολία για τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα. 
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 
του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τη Συνεταιριστική Τράπεζα «Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ.» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017  

10
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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.      

Κατάστημα Φαρκαδόνας:

Καραϊσκάκη 29, Φαρκαδόνα
Τηλ. 2433023100-3

Fax 2433023107

Κατάστημα Βόλου:

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

Fax 2421076673

Λάρισα Κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου 

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

Fax 2410669113

Κατάστημα Kαρδίτσας:

Νικηταρά 11 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσα
Τηλ. 2441041430-1, 2441071515

Fax 2441071516

Κατάστημα Ιωλκού Βόλος:

Ιωλκού 2 & Αργοναυτών, Βόλος
Τηλ. 2421076800-3

Fax 2421033600

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΤΜ11

Κεντρικό Κατάστημα-Διοίκηση

Κονδύλη 61-63, Τρίκαλα
Τηλ. 2431076100, 2431095404

Fax 2431076962

Κατάστημα Καλαμπάκας

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

Fax 2432024456

Κατάστημα Μιαούλη:

Μιαούλη 3, Τρίκαλα
Τηλ. 2431021427-8

Fax 2431021429

Κατάστημα Ελάτης:

Ελάτη Τρικάλων
Τηλ. 2434071724-7

Fax 2434071744

Κατάστημα Λάρισας:

Βενιζέλου 167 & Κενταύρων, Λάρισα
Τηλ. 2410251088-9

Fax 2410250244
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