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1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,
Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών, η χρήση που μας πέρασε ίσως αποδειχθεί η τελευταία της
καταστροφικής ύφεσης που ταλαιπωρεί την χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το κόστος της τεράστιο: Μείωση του Εθνικού
Προϊόντος πάνω από 20%, του διαθέσιμου εισοδήματος πάνω από 30%, αύξηση της ανεργίας στο δυσθεώρητο ποσοστό του 27%,
κλείσιμο πάνω από του 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διπλασιασμός των δεικτών φτώχιας σε σχέση με τα χρόνια πριν
την κρίση και με τον κίνδυνο φτώχιας να αγγίζει πλέον το 34% του πληθυσμού της χώρας. Συρρίκνωση, ανάλογη της οποίας σε
µέγεθος δεν έχει καταγραφεί µεταπολεµικά σε καμία άλλη οικονοµία του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας πλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο
τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε από το 2008, γιατί οι χρόνιες ανεπάρκειες και αδυναμίες του οικονομικού
και παραγωγικού της μοντέλου, μαζί με την κακή δημοσιονομική της κατάσταση, λειτούργησαν πολλαπλασιαστικά στην φάση
της επιδείνωσης της οικονομίας και δεν επέτρεψαν την γρήγορη ανάδραση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.
Μέσα στο 2013, υπήρξε σχετική βελτίωση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έγιναν σημαντικές προσπάθειες
σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, στην εθνική οικονομία αντιμετωπίστηκαν κατά το μεγαλύτερό τους
μέρος τα δίδυμα ελλείμματα γενικής κυβέρνησης και ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα
της χώρας και σχεδόν ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών.
Πλέον υπάρχουν μια σειρά προϋποθέσεις για σταδιακή έξοδο από την κρίση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το πολιτικό
σύστημα θα διατηρήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την
επιχειρηματικότητα.
Η Τράπεζα μας λειτούργησε σε αυτό πλαίσιο της ύφεσης, της έλλειψης ρευστότητας και των μεγάλων ανακατατάξεων στο
τραπεζικό σύστημα το οποίο οδηγήθηκε μετά από συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, στην διατήρηση
τεσσάρων συστημικών τραπεζών που έχουν πλέον άνω του 90% του μεριδίου της αγοράς.
Κατόρθωσε να διατηρήσει και να επαυξήσει τα βασικά της μεγέθη (χορηγήσεις και καταθέσεις), όταν στις εμπορικές
τράπεζες, μειώθηκε η καταθετική βάση και καταγράφηκε πιστωτική συρρίκνωση. Ιδιαίτερα η διατήρηση των
καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο ακόμη και στη κορύφωση της κρίσης στο έτος 2012, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της
εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Τράπεζά μας.
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,
εναρμονιζόμενη πλήρως με το υποβληθέν στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο ανάκαμψης.
Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων της τράπεζας, ακόμη και στις δύσκολες ώρες που πέρασε το Τραπεζικό σύστημα της
χώρας μας, αποτυπώνει την διαμορφωμένη κοινή αντίληψη για τη χρησιμότητα της στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Κατόρθωσε στη χρήση να παράγει λειτουργικό αποτέλεσμα 1 εκατομμύριο ευρώ πάνω από τον προϋπολογισμό. Δεν
αναγκάστηκε να προσφύγει σε μηχανισμούς στήριξης όπως ο ELA και διατήρησε τους εποπτικούς της δείκτες πάνω
από τα όρια που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μη ζητηθεί από μέρους της επιπλέον
κεφαλαιακή ενίσχυση όπως συνέβη σε άλλες συνεταιριστικές τράπεζες, στη μεγάλη αναδιοργάνωση του πιστωτικού
συστήματος που έλαβε χώρα το προηγούμενο έτος.
Είναι γεγονός ότι σε μια τόσο έντονη και πολυεπίπεδη κρίση θα ήταν αδύνατο να μην υπάρξουν επιδράσεις στην Τράπεζά
μας, πόσο μάλλον όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το πελατολόγιο μας βρέθηκαν στο κέντρο του κυκλώνα
και υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Η κύρια παρενέργεια ήταν η αύξηση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση όπως άλλωστε
και συνέβη και σε όλες τις τράπεζες, 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 σχετικών κεντροποιημένων υπηρεσιών. Σημαντική λειτουργία μας η 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.
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Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, με την επικράτηση τεσσάρων
συστημικών τραπεζών και μίας μεσαίας τράπεζας, θα δώσει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη Συνεταιριστική
Τράπεζα Θεσσαλίας ως τράπεζας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού η ολιγοπωλιακή οργάνωση της χρηματοπιστωτικής
αγοράς στην Ελλάδα οδηγεί:
• Σε υψηλότερο κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις
• Σε δυσχέρεια πρόσβασης σε χρηματοδότηση ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού θα υπάρχει
προτιμησιακή υποστήριξη των μεγάλων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής δομής όχι μόνο των τραπεζών
αλλά και των υπολοίπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
• Σε περιορισμένη λειτουργία των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού με εναρμόνιση πρακτικών μεταξύ των τραπεζών
και προσπάθεια χειραγώγησης της χρηματοδοτικής και καταθετικής αγοράς
Για να παίξει όμως η Τράπεζά μας αυτό τον ρόλο, κεντρικός παράγοντας είναι η διατήρηση υψηλών εποπτικών δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, πόσο μάλλον όταν η εποπτεία θα γίνεται πλέον για όλες τις τράπεζες από
ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές. Είναι λοιπόν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζάς μας
και για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκριση ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να γίνει διαδικασία
αύξησης κεφαλαίου.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω:
• Τους συνεταίρους μας που παρόλα τα οικονομικά προβλήματα και τις αρνητικές ειδήσεις στο χώρο των Τραπεζών,
συνέχισαν να ενισχύουν τα κεφάλαια της Τράπεζάς μας αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά της και τη συμβολή της
στην ανάπτυξη του τόπου μας.
• Τους συνεταίρους καταθέτες μας που διατήρησαν την ψυχραιμία τους ακόμα και σε περιόδους ακραίας οικονομικής
και πολιτικής αναταραχής όπως το καλοκαίρι του 2012 και την κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος
στο προηγούμενο έτος.
• Τους συνεταίρους συνεπείς δανειολήπτες μας, όχι μόνο αυτούς που είναι ενήμεροι, αλλά και αυτούς που αν
και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της κρίσης έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις, διασφαλίζοντας και τη δική
τους οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Τράπεζα 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 Θεσσαλικής οικονομίας, της Θεσσαλικής
μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και η ενίσχυση του Θεσσαλού αποταμιευτή.
Η Τράπεζα μας είναι ΕΔΩ, ΙΣΧΥΡΗ και ΧΡΗΣΙΜΗ. Άντεξε στη κρίση και τώρα είναι έτοιμη να υλοποιήσει τους
στόχους της και να προσφέρει στο άμεσο μέλλον τις αποδόσεις που είχε καταγράψει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Φιλικά

Αναστάσιος Ν. Λάππας
Πρόεδρος Δ.Σ.

4

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 858/27.05.2014 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 17.06.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας,
της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
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 2013.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2014.
5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014.
7. Τροποποίηση Καταστατικού.
8. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο και τους όρους αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου.
9. Έγκριση επιτροπής ελέγχου
10. Τακτοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 24/06/2014, 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 1η Ιουλίου 2014, 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 27η Ιουνίου 2013 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:

Αναστάσιος Λάππας

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος
Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νάκης
Γραμματέας:

Αθανάσιος Αλιάγας

Ταμίας:		

Δημήτριος Σιαφαρίκας

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Δημοβέλης
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Αν. Ταμίας:

Ευάγγελος Ταμπακιώτης

Μέλη:		

Σπυρίδων Μπαλατσός

			

Νικόλαος Τζέλλος

			

Φώτιος Χώτος

i

Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου
• Την εποπτεία της Τράπεζας ως Πιστωτικό Ίδρυμα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος.
• Τον Εσωτερικό Έλεγχο ασκεί η αρμόδια Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
• Όργανα εποπτείας αποτελούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές.
• Ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου.
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Η Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2013 ήταν η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Βασίλειος Νάκης
Μέλη:

Αναστάσιος Λάππας
Αθανάσιος Αλιάγας

4 Οργανόγραμμα
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
& ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ LEASING

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΠΛΟΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

TOΜΕΑΣ ΚΑΡΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ KANONIΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέµεινε υποτονική και ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ σχεδόν αµετάβλητος
το 2013. Οι µέτριοι ρυθµοί ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ οφείλονταν στην εξασθενηµένη εγχώρια ζήτηση σε πολλές οικονοµίες,
ως αποτέλεσµα της εντεινόµενης άρσης των επεκτατικών δηµοσιονοµικών µέτρων στις προηγµένες οικονοµίες και της
περιοριστικότερης νοµισµατικής πολιτικής στις αναδυόµενες οικονοµίες.
Η οικονοµία της ζώνης του ευρώ, συνέχισε να αναπτύσσεται με χαμηλούς ρυθμούς, ενώ η οικονοµική δραστηριότητα εµφάνισε σηµάδια
σταθεροποίησης στις οικονοµίες που αντιµετωπίζουν τις περισσότερες δυσχέρειες. Αν και οι πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της
κρίσης χρέους και των µακροοικονοµικών ανισορροπιών εντός της ζώνης του ευρώ, συνέβαλαν στη µείωση της υψηλής αβεβαιότητας
και την αποτροπή ακραίων σεναρίων, όπως του κινδύνου διάλυσης της ευρωζώνης, η πιστωτική στενότητα και η υψηλή ανεργία σε
αρκετές χώρες-µέλη συνεχίζουν βραχυπρόθεσµα να δρουν ανασχετικά στην ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Όσον αφορά την Ελληνική Οικονομία, η τετραετία 2010-2013 χαρακτηρίζεται από σωρευτική υποχώρηση (σε σταθερές τιµές) του
ΑΕΠ κατά 20,4% και του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών κατά περισσότερο από 30%. Η συρρίκνωση αυτή, ανάλογη της
οποίας σε µέγεθος δεν έχει καταγραφεί µεταπολεµικά σε άλλη οικονοµία του ΟΟΣΑ, έλαβε χώρα ταυτόχρονα µε την προσπάθεια
για εξάλειψη των εκτεταµένων ανισορροπιών στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της γενικής κυβέρνησης και στο ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών, οι οποίες υπήρξαν και οι αφορµές για την εκδήλωση της κρίσης. Η προσπάθεια αυτή συντελέστηκε
σε περιβάλλον περιορισµένης τραπεζικής χρηµατοδότησης µέσα σε κλίµα µεγάλης αβεβαιότητας, το οποίο επέτεινε την ύφεση.
Η κρίση δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα κατ’ εξοχήν επηρέασε τις νοµισµατικές και πιστωτικές εξελίξεις, τις αγορές κεφαλαίων
και το τραπεζικό σύστηµα. Tο 2013 η ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων ολοκληρώθηκε, η αναδιάταξη και εξυγίανση
του τραπεζικού συστήµατος προχώρησε περαιτέρω και καταγράφηκαν µόνο περιορισµένες εκροές καταθέσεων.
Εξαγορές και µέτρα εξυγίανσης, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, οδήγησαν σε αύξηση του µεριδίου των
τεσσάρων συστηµικών πιστωτικών ιδρυµάτων από περίπου 65% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών το 2009 σε άνω του
90% το 2013.
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,
εναρμονιζόμενη πλήρως με το υποβληθέν στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο ανάκαμψης. 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.

i

Κύριες Δραστηριότητες 2013.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2013 συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του νέου κτηρίου Διοίκησης.
• Διατήρηση της κερδοφορίας, μείωση των δαπανών και των λειτουργικών εξόδων.
• Διατήρηση των θέσεων εργασίας
• Ανεξαρτητοποίηση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από τις υπόλοιπες υπηρεσίες
της Διοίκησης.
• Συμμετοχή στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
• Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών.
• Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων
• Νέα Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Νομό Λάρισας στη θεματική ενότητα «Άνθρωπος».
• Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας και διασύνδεσης με σκοπό τη μείωση των παγίων δαπανών και την
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
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Εργασίες στο Νέο κτίριο Διοίκησης και Κεντρικού καταστήματος.

ii

Καταθέσεις

Το 2013 οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,68 δισ. ευρώ, φθάνοντας την 31/12/2013 στα 163,05 δισ. ευρώ από
161,37 δις. ευρώ το 2012. Είναι η πρώτη φορά, από την εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίσης (τέλη Οκτωβρίου 2009), που
παρουσιάζεται θετική μεταβολή σε ετήσια βάση.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και για το 2013 κατάφερε να αυξήσει τις συνολικές της καταθέσεις, φθάνοντας τα 203,13
εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,61% σε σχέση με το 2012. Η εμπιστοσύνη των καταθετών – συνεταίρων μας προς την Τράπεζα
για άλλη μια χρονιά 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).

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

2009

2010

2011

2012

2013

Ταµιευτηρίου

31.172

22.783

19.725

18.034

16.722

Όψεως

7.644

8.149

14.839

9.704

17.878

Προθεσµίας

120.418

140.291

148.947

168.310

168.530

Σύνολο εντόκων Καταθέσεων

159.234

171.223

183.511

196.048

203.130

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

83%
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171.223

183.511

196.048

203.130

159.234

150.000
107.669

100.000
50.000

8,2%

0

8,8%
Προθεσµίας

Ταµιευτηρίου

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Όψεως

Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων (83%) αφορά σε καταθέσεις προθεσμίας και ακολουθούν οι καταθέσεις όψεως (8,8%)
και οι καταθέσεις ταμιευτηρίου (8,2%).
Ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας για το 2013 ανήλθε σε 25,25% 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 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.

iii

Χορηγήσεις

Και για το 2013 συνεχίστηκε η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας του τραπεζικού συστήματος της χώρας, μειώνοντας
τις χρηματοδοτήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα προς τις επιχειρήσεις. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Δεκέμβριο του 2013, διαμορφώθηκε στο -3,9%1.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και για το 2013 προχώρησε σε νέες παροχές πιστώσεων σε ιδιώτες, αλλά κυρίως σε
επιχειρήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις παραγωγικές τους δραστηριότητες και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις
οικονομικές δυσχέρειες και έκτακτες επιβαρύνσεις. Πρωταρχικός σκοπός είναι οι νέες αυτές πιστώσεις να κατευθύνονται σε
δυναμικές επιχειρήσεις με ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης. Η πιστωτική επέκταση για το 2013 για την Τράπεζα κυμάνθηκε στο 5,86%
σε σχέση με το 2012, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή καταθετική βάση και τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις σταθερά κάτω από
το 100%. Έτσι οι συνολικές χορηγήσεις για το 2013 έφτασαν τα 192,4 εκ. €, αυξημένα κατά 10,7 εκ. € από τον προηγούμενο χρόνο.
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία με τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) προσφέροντας στις επιχειρήσεις εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης με
χαμηλότερο κόστος.
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2009

2010

2011

2012

2013

Δηµόσιο

537

733

423

462

294

Γεωργία

2.792

2.281

4.119

3.756

5.291

Βιοµηχανία-Βιοτεχνία

24.736

55.522

70.186

70.902

75.126

Εµπόριο

52.663

45.124

57.726

59.783

62.701

Παροχή Υπηρεσιών

51.700

55.844

34.137

36.358

39.278

Ιδιώτες

10.022

10.125

11.096

10.488

9.718

142.450

169.629

177.687

181.749

192.408

Γενικό Σύνολο Χορηγήσεων
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
1 Στατιστικό
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Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της ΤτΕ, Τεύχος 154, σελ. 105.

Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε, προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας, στα 182,4 εκ. ευρώ
αντιπροσωπεύοντας το 94,8% των συνολικών χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 9,7 εκ. ευρώ (5,0%) και προς Δημόσιο στις 294 χιλιάδες ευρώ (0,2%).

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

32,6%

Στο εµπόριο
Στην παροχή υπηρεσιών

39,0%

Στη γεωργία
Στη βιοµηχανία - βιοτεχνία

20,4%

5,1%
2,7%
0,2%

iv

Χορηγήσεις σε ιδιώτες
Χορηγήσεις στο δηµόσιο

Διαχείριση Κινδύνων – Καθυστερήσεις – Ρυθμίσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ακολουθώντας τις καθοριζόμενες από την Τράπεζα Ελλάδος οδηγίες και απαιτήσεις
εφαρμόζει μία σαφώς καθοριζόμενη και καταγεγραμμένη διαδικασία πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης κινδύνων. Η
Διοίκηση της Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων,
το οποίο διαμορφώνει συνθήκες ασφαλούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, περιορίζει τις αρνητικές
διακυμάνσεις στην κερδοφορία της και συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή των απαιτούμενων κεφαλαίων. Στα πλαίσια
διαχείρισης των κινδύνων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία εποπτεύει τις
λειτουργίες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων με στόχο την ορθή εκτίμηση, ανάλυση και παρακολούθηση των κινδύνων, έχει την
ευθύνη για τον σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής
επάρκειας, μέσα στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής που έχει χαράξει το Δ.Σ.
Η αδυναμία ουσιαστικής ανάκαμψης της οικονομίας, της βελτίωσης της οικονομικής θέσης των ιδιωτών και των
επιχειρήσεων, που είναι απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, αλλά και η συνεχιζόμενη ύπαρξη νομοθετικών
ρυθμίσεων για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής ρευστοποίησης των καθυστερημένων δανείων, οδηγούν τα δάνεια
στην μη εξυπηρέτησή τους.
Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων
και των επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε σε ποσοστό 21,2% επί του συνόλου και οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών
ανήλθαν σε ποσοστό 26,9%. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των ανωτέρω καθυστερήσεων είναι καλυμμένο με εμπράγματες
και άλλες εξασφαλίσεις και θεωρείται εισπράξιμο. Επιπλέον η Τράπεζα για την κάλυψη ενδεχόμενων απωλειών έχει
δημιουργήσει σωρευμένες προβλέψεις ύψους 22,2 εκ. ευρώ, με τις προβλέψεις για το έτος 2013 να ανέρχονται στο ποσό
των 4,9 εκ. ευρώ, τα οποία επιβαρύνουν τα κέρδη της χρήσης.
Για την διαχείριση των καθυστερημένων δανείων ενισχύθηκε με νέα στελέχη η ήδη υπάρχουσα κεντροποιημένη μονάδα
προσωρινών καθυστερήσεων και διαχείρισης προβληματικών δανείων, η οποία μεριμνά για την αναδιάρθρωση και ρύθμιση
των δανείων των οποίων οι πιστούχοι παρουσιάζουν προβλήματα αποπληρωμής ή εκείνων των πιστούχων που τα δάνειά τους
ενδεχομένως να παρουσιάσουν πρόβλημα αποπληρωμής στο άμεσο μέλλον, πάντα με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση
του δανειολήπτη και την εξεύρεση εφικτής για εκείνον λύσης.
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Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 18,44 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της
τάξης του 4,35%. Ο βασικός λόγος της μείωσης είναι η παύση εκτοκισμού σε χορηγήσεις σε καθυστέρηση. Τα έσοδα
εκμετάλλευσης έφτασαν τα 19,50 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 4,20% 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 19,56 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,12% από την προηγούμενη χρήση.
Τα έξοδα τόκων ύψους 9,86 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό περίπου 9% απόρροια
της σταδιακής μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων εντός του 2013. Από τα υπόλοιπα έξοδα εκμετάλλευσης, τα έξοδα
μισθοδοσίας αυξήθηκαν σε ποσοστό 10% λόγω των αναγκών στελέχωσης των υπηρεσιών και των καταστημάτων της
Τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα διοίκησης παρέμειναν σταθερά. Σημαντική μείωση υπήρξε στις αποσβέσεις κυρίως λόγω
της μείωσης των συντελεστών απόσβεσης. Τέλος το ποσό των 4,87 εκ. ευρώ κατευθύνθηκε σε προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις από τις οποίες ποσό 3,3 εκ. ευρώ ήταν πρόσθετες. Συνολικά τα έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των
19,4 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 4,32% 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 136 χιλ. ευρώ. Συνολικά το αποτέλεσμα προ προβλέψεων της τράπεζα
προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ από 4,8 εκ. ευρώ στη προηγούμενη χρήση, ενώ μετά την αφαίρεση των προβλέψεων το
αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε στα 124 χιλ. ευρώ και το αποτέλεσμα της χρήσεων στα 173 χιλ. ευρώ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

vi

Συνεταίροι – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα

Οι συνεταίροι την 31 Δεκεμβρίου 2013 έφτασαν τους 10.946 αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και
τα ίδια κεφάλαια τα 34,14 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 3%.
Κατά τη χρήση 2013 παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της ύφεσης και της μειωμένης ρευστότητας η Τράπεζα κατόρθωσε να
αυξήσει κατά 433 τον αριθμό των συνεταίρων και κατά 1 εκ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια της, χωρίς μάλιστα να αποθεματοποιήσει
κέρδη αφού σχεδόν όλο το ποσό της κερδοφορίας της κατευθύνθηκε σε πρόσθετες προβλέψεις.
2009

2010

2011

2012

2013

8.367

9.256

9.701

10.513

10.946

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

246.130

260.283

301.614

295.429

303.028

Ίδια κεφάλαια

26.440

29.063

33.570

33.138

34.136

Αριθµός Συνεταίρων
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2009

2010

2011

2012

2013

246.130

260.283

301.614

295.429

303.028

Ονοµαστική αξία Συνεταιριστικής Μερίδας

36,69

36,69

36,69

36,69

36,69

Λογιστική αξία Συνεταιριστικής Μερίδας

107,42

111,66

111,30

112,17

112,65

Τιµή αγοράς Συνεταιριστικής Μερίδας

120,00

125,00

130,00

130,00

78.68

4,00

4,00

3,00

0,00

0,00

Συνεταιριστικές µερίδες

Μέρισµα χρήσης

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της
Ελλάδος βάσει του Νόμου 4099 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 70,20 ευρώ, έναντι 69,52 ευρώ όπως αυτή ορίσθηκε στη γενική συνέλευση του 2013.
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.
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Aριθμοδείκτες

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

2009

2010

2011

2012

2013

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

11,52%

11,91%

5,13%

0,41%

0,51%

2009

2010

2011

2012

2013

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

1,75%
11,52%

1,64%
11,91%

0,74%
5,13%

0,06%
0,41%

0,07%
0,51%

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

4,05%
1,75%

4,38%
1,64%

5,34%
0,74%

4,94%
0,06%

4,52%
0,07%

Συντελεστής καθαρού κέρδους
(κέρδη/σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης)

19,80%
4,05%

18,63%
4,38%

8,34%
5,34%

0,67%
4,94%

0,89%
4,52%

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης

19,80%

18,63%

8,34%

0,67%

0,89%

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

13,83%

13,67%

14,97%

14,15%

14,19%

0,87
13,83%

0,98
13,67%

0,97
14,97%

0,93
14,15%

0,94
14,19%

48,89%
0,87

42,19%
0,98

50,86%
0,97

56,24%
0,93

53,52%
0,94

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

24,06%
48,89%

21,41%
42,19%

25,89%
50,86%

28,39%
56,24%

30,97%
53,52%

Σχέση εξόδων προσωπικού και
μικτών αποτελεσμάτων (Έξοδα
προσωπικού/μικτά κέρδη από τόκους)

11,17%
24,06%

11,15%
21,41%

11,96%
25,89%

11,76%
28,39%

13,61%
30,97%

Σχέση εξόδων προσωπικού και
συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης
(Έξοδα προσωπικού/συνολικά έσοδα)

6,71%
11,17%

6,84%
11,15%

6,54%
11,96%

6,71%
11,76%

7,11%
13,61%

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

4.112 χιλ.€
6,71%

4.694 χιλ.€
6,84%

4.806 χιλ.€
6,54%

4.857 χιλ.€
6,71%

5.084 χιλ.€
7,11%

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

4.524 χιλ.€
4.112 χιλ.€

5.045 χιλ.€
4.694 χιλ.€

4.927 χιλ.€
4.806 χιλ.€

5.129 χιλ.€
4.857 χιλ.€

5.431 χιλ.€
5.084 χιλ.€

49 χιλ.€
4.524
χιλ.€

50 χιλ.€
5.045
χιλ.€

22 χιλ.€
4.927
χιλ.€

2χιλ.€
5.129
χιλ.€

2χιλ.€
5.431
χιλ.€

Σχέση χορηγήσεων και καταθέσεων
(χορηγήσεις /καταθέσεις)

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής
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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)

4.112 χιλ.€

4.694 χιλ.€

4.806 χιλ.€

4.857 χιλ.€

5.084 χιλ.€

4.524 χιλ.€

5.045 χιλ.€

4.927 χιλ.€

5.129 χιλ.€

5.431 χιλ.€

49 χιλ.€

50 χιλ.€

22 χιλ.€

2χιλ.€

2χιλ.€

27 χιλ.€

30 χιλ.€

32 χιλ.€

32 χιλ.€

35 χιλ.€

Οι αριθμοδείκτες για τη χρήση 2013 αποτυπώνουν την επίδραση της μείωσης της κερδοφορίας στην αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων και των στοιχείων ενεργητικού που οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:
• στην 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.

viii

Κοινωνικός Απολογισμός - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. έχει υιοθετήσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην
επιχειρηματική της δραστηριότητα, συνεργαζόμενη στο πλαίσιο αυτό με ένα ευρύτατο πλέγμα οργανώσεων, φορέων και
ιδρυμάτων.
Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα και αυτό
αποδεικνύεται με την ολοκλήρωση της δράσης Ε.Κ.Ε. για το 2012, με τη δωρεά στο Δήμο Τρικκαίων ενός λεωφορείου τύπου
mini bus μάρκας Citroen, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς των μαθητών του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου &
Δημοτικού Σχολείου.
Η δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Θεσσαλίας για το 2013 υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας. Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι περίπου 100.000€ (εκατό χιλιάδες ευρώ). Το πρόγραμμα αφορά το θεματικό πεδίο
«Άνθρωπος».

Τον Ιούνιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λάρισας, εκδήλωση με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη &
ΜμΕ στο Νομό Λάρισας». Την εκδήλωση συν διοργάνωσαν: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Λάρισας, ο
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & τελέστηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλόγων και άλλων νομικών
προσώπων του κοινωνικού τομέα για τη 2η Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία θα υλοποιηθεί στην Περιφερειακή
Ενότητα Λάρισας αλλά και η παρουσίαση του Σχεδίου Προκήρυξης Υποβολής Υποψηφιοτήτων.
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού το οποίο έσπευσε να αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, αποδεικνύοντας ότι η
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά και σε κοινωνικά ζητήματα της περιοχής.
Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου δημοσιεύτηκε η «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
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Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση προτάσεων / σχεδίων δράσης στο θεματικό πεδίο «Άνθρωπος», οι οποίες θα
απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη βράβευση της Τράπεζας λαμβάνοντας έπαινο, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ
2013, ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναγνωρίζει τις καλύτερες πρακτικές στο πεδίο της ΕΚΕ και που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια συνεργασία, καινοτομία και αποτέλεσμα.
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ix

Στόχοι και Δραστηριότητες 2014

Συνεχίζοντας το όραμα της εξέλιξης και ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, οι στόχοι για το έτος 2014
παρουσιάζονται παρακάτω:
• Εντατικοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του νέου κτηρίου Διοίκησης.
• Συνέχιση της προσπάθειας διατήρησης κερδοφορίας, μείωσης δαπανών και λειτουργικών εξόδων.
• Διατήρηση των θέσεων εργασίας.
• Σύσταση και λειτουργία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων σύμφωνα με τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών
της Τράπεζας.
• Σύσταση και λειτουργία της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργικής Στήριξης.
• 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.
• Υλοποίηση σύγχρονων 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.
• Αναβάθμιση υπηρεσιών eBanking για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών.
• Εναρμόνιση διαδικασιών και λειτουργιών με βάση το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ.
• Συνέχιση της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και νέων προγραμμάτων με σκοπό την
ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
• Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών .
• Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων - Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
• Ολοκλήρωση της Δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Νομό Λάρισας στη θεματική ενότητα «Άνθρωπος».
• Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία.
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Εξειδικεύσεις - Πιστοποιήσεις

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 την διατήρηση των πιστοποιήσεων που έχει αποκτήσει
κατά τις προηγούμενες χρήσεις.

BS25999-2:2007

ISO27001:2005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
17

6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

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 με ιδιαίτερη προσοχή, 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 2013 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην τράπεζα ανήλθε σε 75 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 22 νέους σπουδαστές και ανέργους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στα καταστήματα και τη Διοίκηση της Τράπεζας.
Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2013 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:
• Διαχείριση προβληματικού και ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου
• Αποκρυπτογράφηση της δημιουργικής λογιστικής και τρόποι διασφάλισης έναντι των λογιστικών κινδύνων.
• Εργασιακές αλλαγές
• Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου) με στοιχεία 31.12.2013 παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα:

19%

Μεταπτυχιακό

35%

ΑΕΙ
ΤΕΙ

35%

Λύκειο

12%
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Προϋπολογισμός - Απολογισμός 2013
& Προϋπολογισμός 2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2013

Α.

ΕΣΟΔΑ

70
71
71.80
72
73
74
α)
β)
γ)

Τόκοι χορηγήσεων
Άλλα έσοδα από τόκους (εκτός Leasing)
Έσοδα LEASING
Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα Χρεογράφων
Έσοδα από προµήθειες
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Προµήθειες ασφαλειών
Λοιπές προµήθειες

75

Παρεπόµενα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014

16.110.260
2.422.300
529.700
0
61.500
1.293.700
505.000
91.000
697.700

16.279.196
1.679.640
380.650
0
103.513
983.875
456.034
71.539
456.302

13.779.400
1.107.800
380.650
0
40.000
1.080.000
503.400
100.100
476.500

153.550

80.553

82.150

20.571.010

19.507.428

16.470.000

2.630.000

2.654.826

2.670.000

Β.

ΕΞΟΔΑ

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

407.430

431.587

525.900

62

Παροχές τρίτων

640.160

578.109

577.800

63

Φόροι - Τέλη

1.330

1.091

1.000

64

Διάφορα έξοδα

1.597.890

1.378.215

1.288.100

65

Τόκοι

10.327.050

8.922.440

6.908.000

66

Αποσβέσεις

811.080

546.700

489.200

68

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 1%

1.649.100

1.554.082

1.400.000

18.064.040

16.067.050

13.860.000

2.506.970

3.440.378

2.610.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

3.316.213

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

124.165

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

48.963

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2013

173.128

8

Ισολογισμός 2013
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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

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
1.323.655,68
2.537.696,42
1.838.697,97

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2012

38.153.767,42

24.871.213,84

2.815.428,74
9.163.313,39

2.127.495,97
26.018.178,57

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
698.998,47
1.205.215,91
1.995.592,29
2.277.832,39

186.489.228,23
17.302.019,85

1.199.376,80
1.114.283,29
1.029.236,89
640.427,64
1.692.717,48
1.188.470,10
2.542.692,53
1.572.512,88

169.187.208,38
3.445.694,25
46.669,14
46.914,41
2.355.990,55
85.093,51
1.098.350,66
388.809,25
504.247,38
970.179,65
1.108.549,08
1.682.314,80
324.521,56

240.637.723,24

234.261.431,00

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2012

203.129.427,30

196.048.202,71

4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού

2.163.295,07

3.891.605,07

5. Προεισπραγµένα έξοδα & πληρωµένα έξοδα

1.208.903,63

1.183.832,49

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
-Καταβληµένο

11.118.097,32

10.839.290,01

10. Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

13.266.905,49

12.659.838,26

4.161.012,14

4.113.115,50

16.292,58

16.292,58

5.573.789,71

5.509.254,38

240.637.723,24

234.261.431,00

34.540.187,03

37.691.082,37

186.754.108,23
221.294.295,26

165.464.997,98
203.156.080,35

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
α.Καταθέσεις

11. Αποθεµατικά
12. Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
περιουσιακών στοιχείων
13. Αποτελέσµατα εις νέο
-Υπόλοιπο κερδών εις νέο
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

Σημείωση:
1. Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πού σχηματίσθηκαν μέσα στην χρήση 2013 ανέρχονται σε 4.854.997,42 ευρώ εκ των οποίων το
1.538.784,00 ευρώ είναι τακτικές προβλέψεις (1%) και πρόσθετες πρόβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αξίας 3.316.213,42 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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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεµβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεµβρίου 2013)

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

2.062.256,72
538.962,31
53.606,49

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2012

102.183,20
18.339.486,97

91.927,33
19.188.985,53

9.869.551,26
8.572.118,91

10.844.104,58
8.436.808,28

1.330,20
8.573.449,11

6.884,54
8.443.692,82

983.874,32
9.557.323,43

929.210,18
9.372.903,00

45.603,66
9.511.719,77

128.857,59
9.244.045,41

80.553,14
9.592.272,91

146.188,81
9.390.234,22

2.654.825,52
1.386.993,67
5.550.453,72

546.700,73
9.293,93
4.870.295,42

Πλέον:
15. Έκτακτα έσοδα
16. Έκτακτα κέρδη
Μείον:
17. Έκτακτα έξοδα
18. Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

1.874.692,40
455.721,56
65.015,30

2.395.429,26
1.366.864,52
5.627.940,44

813.456,95
9.696,00
5.426.290,08
124.163,64

4.700.072,00

5.523.224,95
104.715,49

3.789,34

4.281,80

45.178,14
173.131,12

29.291,77
138.289,06

4,96
173.126,16

664,51
137.624,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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

Ποσά κλειόµενης
χρήσης 2013

Ποσά προηγούµενης
χρήσης 2012

173.126,16
5.509.254,38
0,00
5.682.380,54

137.624,55
5.447.756,22
0,00
5.585.380,77

-3.789,34
5.678.591,20

-4.281,80
5.581.098,97
26.791,16

49.001,16
11.693,03

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

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

3.355,56

30.146,72
5.550.952,25

11.083,34
0,00
5.541,67
6.884,54
16.438,10
0,00
1.750,22
5.509.254,38
5.550.952,25

Τρίκαλα, 18 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 973020
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Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 270471

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΜΠΟΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 272327

ΒΑΪΟΣ Θ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 799584

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»,
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 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 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών 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 Συνεταιριστικής Τράπεζας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας. 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.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 2013, το συνολικό
ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 240.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 240.000
ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 240.000 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 24.000 ευρώ.
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 31/12/2012, ανερχόταν σε ποσό ευρώ 780.535,19.
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 1.575.455,36, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται
ισόποσα αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.575.455,36.
3.Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, πρόβλεψη έναντι επισφαλών απαιτήσεων από
πιστοδοτήσεις ποσού ευρώ 22.157 χιλ. υπολείπεται κατά ευρώ 11.000 χιλ. του ποσού της πρόβλεψης που έπρεπε να έχει σχηματισθεί.
Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.
2190/1920 και το ΚΛΣΤ με συνέπεια, η αξία του λογαριασμού «Απαιτήσεις κατά πελατών», τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 11.000 χιλ.
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 2013. 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.
5.Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 46.914,41 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων
εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιριών και συνεπώς
διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των μετοχών τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την τρέχουσα
και την προηγούμενη χρήση.
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
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών
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, 26 Απριλίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14341
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΠPOΣAPTHMA
TOY IΣOΛOΓIΣMOY THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2013
THΣ ΣYNETAIPIΣTIKHΣ TPAΠEZAΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. N. 2190/1920, όπως ισχύει)

§ 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.
Δέν έγινε.
(β) Άρθρο 42 β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού
αποτελέσματα χρήσεως.
Δέν έγινε.
(γ) Άρθρο 42 β § 2: Kαταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δέν 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.
Δέν 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.
Δέν έγινε.
(στ) Άρθρο 42 β § 5: Aναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια
της κλειόμενης χρήσεως.
Δέν 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
1.538.784,00 και πρόσθετες ειδικές προβλέψεις ποσoύ ευρώ 868.854,13 καθώς και πρόσθετες ειδικές προβλέψεις άνω τριετίας ύψους
2.447.359,29 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 17.302.019,85 ευρώ καταλήγει σε
σύνολο προβλέψεων ποσού ευρώ 22.157.017,28 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 32.743 χιλ. ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού σχηματίστηκαν προβλέψεις 22.157 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
31.12.2013. 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 προέκυψε υπεραξία 16.292,58
ευρώ η οποία εμφανίζεται στα Αποθεματικά, Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων.
(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει
γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία
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(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								
60.899,37 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 303.028 x 36.69 ευρώ εκάστη = 11.118.097,32 ευρώ.
Mέσα στη χρήση 2013 αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 7.599 συνεταιριστικές μερίδες και αξίας 278.807,31 ευρώ καθώς και υπεραξία ύψους
607.067,23 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 τη ίδρυση 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
β) Έσοδα από προμήθειες ασφαλειών Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής
γ) Τόκοι χορηγήσεων αφορούν τη χρήση 2013 (μη τιμολογηθέντες)
δ) Λοιπά έσοδα
ε) Έξοδα επομένων χρήσεων ασφάλιστρα
Σύνολο

17.610,03 ευρώ.
			

		

4.970,33 ευρώ.
2.229.382,94 ευρώ.
1.323,49 ευρώ.
24.545,60 ευρώ.
2.277.832,39 ευρώ.
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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
β) Λοιπά έξοδα ΔEH ,OTE, κλπ. ποσού

				

γ) Εισφορά Ν. 128

					

Σύνολο

						

1.116.547,51 ευρώ.
26.051,12 ευρώ.
66.305,00 ευρώ.
1.208.903,63 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 Tράπεζα μας με επιταγές και χρεόγραφα, για δοθείσες χορηγήσεις ποσού
β) Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζα μας με υποθήκες, για δοθείσες χορηγήσεις ποσού

18.259.540,08 ευρώ.
161.275.318,63 ευρώ.

γ)Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζα μας με υποθήκη εμπορευμάτων ,για δοθείσες χορηγήσεις ποσού

350.000,00 ευρώ.

δ)Ληφθείσες εγγυήσεις από την Tράπεζα μας με εγγυητικές επιστολές κλπ. ,για δοθείσες χορηγήσεις ποσού

30.000,00 ευρώ.

ε)Απαιτήσεις αποσβεσμένες ποσού

15.337,91 ευρώ.

								

στ) Tόκοι ληξιπροθέσμων οφειλών που δεν εκτοκίζονται πλέον σε λογαριασμούς ουσίας ποσού 			
Σύνολο											

6.823.911,61 ευρώ.
186.754.108,23 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 									

5.392.793,23 ευρώ.

β) Kαλής εκτέλεσης 										

16.349.027,11 ευρώ.

γ) Πληρωμής Xρηματικών οφειλών 									

12.798.366,69 ευρώ.

Σύνολο 												

34.540.187,03 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 		
183.220,00 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									
Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

									

Έσοδα από μετοχές & άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης

102.183,20 ευρώ.
18.339.486,97 ευρώ.

		

1.330,20 ευρώ.

Έσοδα προμηθειών											

983.874,32 ευρώ.

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων								

00,00 ευρώ.

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 									

80.553,14 ευρώ.

Σύνολο 												

19.507.427,83 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: 69 άτομα
Συνολικό κόστος:(μισθοί & εργοδοτικές εισφορές)

25

			

2.654.825,52 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)						
Έκτακτα έσοδα
Κέρδη από αποτίμηση μετοχών

								

4,96 ευρώ.
3.789,34 ευρώ.

Διάφορα κέρδη 4.033,00 ευρώ.
Κέρδη από εκποίηση ακινήτων της Τράπεζας

			

41.144,30 ευρώ.

(δ) Άρθρο 42ε §15-β: Aνάλυση των λογαριασμών “Έσοδα προηγουμένων χρήσεων”,
“Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων” και “Έξοδα προηγουμένων χρήσεων” .
Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων: Επιστροφή από ΙΚΑ αχρεωστήτων εισφορών 				

2.371,48 ευρώ.

§ 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

										

Από 3 μήνες μέχρι 1έτος
Σύνολο

									

										

11.978.742,13 ευρώ.
11.978.742,13 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		

								

129.137.618,64 ευρώ.

Aπό 1 έτος μέχρι 5 έτη										

30.247.419,62 ευρώ.

Άνω των 5 ετών											

33.022.734,56 ευρώ.

Σύνολο										

192.407.772,82 ευρώ.

Θέση 6. Mετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης.

Tο συνολικό ποσό 42.023,68 ευρώ αφορά μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι οποίες περιήλθαν στην
κατοχή της τράπεζας από δημόσιες εγγραφές και αποτιμήθηκαν την 31.12.2013 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 					
β) Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς λογ. 29
γ) Ελληνικό Δημόσιο ( Π.Ε.Π.) λογ.39.18
δ) Εκκαθάριση δήλωσης Φ.Ε. ΧΥ λογ. 54.08
ε) Λοιποί χρεώστες (Leasing)
στ) Λοιποί λογαριασμοί
Σύνολο

				

33.566,68 ευρώ.
594.258,96 ευρώ.

					

		

99.633,26 ευρώ.

					

		

225.053,39 ευρώ.

						

956.639,42 ευρώ.

				
						

86.440,58 ευρώ.
1.995.592,29ευρώ.
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ΠAΘHTIKO
Θέση 2. Yποχρεώσεις σε πελάτες

Oι υποχρεώσεις κατά εναπομένουσα διάρκεια έχουν ως εξής:
Mέχρι 3 μήνες 		

								

175.547.481,43 ευρώ.

Aπό 3 μήνες μέχρι 1έτος

									

27.082.888,00 ευρώ.

Από 1 έτος μέχρι 5 έτη

									

499.056,87ευρώ.

Πάνω από 5 έτη											
Σύνολο

								

203.129.427,30 ευρώ.

Θέση 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού

Aνάλυση λοιπών στοιχείων παθητικού:
Yποχρεώσεις από φόρους – τέλη Π.Υ
Aσφαλιστικοί οργανισμοί

						

223.599,46 ευρώ.

Π.Υ.								

145.365,16 ευρώ.

Mερίσματα πληρωτέα											

0,00 ευρώ.

Eπιταγές Πληρωτέες									

265.849,71 ευρώ.

Προμηθευτές										

83.843,66 ευρώ.

Πελάτες προϊόν είσπραξης επιταγών									
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Ταμείο εγγύησης καταθέσεων
Υποχρεώσεις προς DIAS

905.099,84 ευρώ.

					

1.318,06 ευρώ.

					

108.518,20 ευρώ.

						

380.736,77 ευρώ.

						

0,35 ευρώ.

Λοιπές Υποχρεώσεις										

111.185,39 ευρώ.

Υποχρεώσεις προς Κεντρική Τράπεζα από χρηματοδοτήσεις
MEION: Διακαταστηματικός
Σύνολο

								

62.221,47 ευρώ.

						

2.163.295,07 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Γενικά στοιχεία
Η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε ενέργειες για να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ (Πυλώνας Ι) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
και τη διαχείριση των Κινδύνων.
Σ’ αυτά τα πλαίσια η Τράπεζα δημιούργησε κεντρική υπηρεσία για την Διαχείριση των Κινδύνων και για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των δυνητικών και υφισταμένων πιστούχων και όρισε σε κάθε Κατάστημά της από έναν υπεύθυνο για την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, ο οποίος συνεργάζεται άμεσα με την κεντρική υπηρεσία. Κατέγραψε πολιτικές και κανονισμούς
αξιολόγησης και δημιούργησε Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος, αξιοποιεί τη μακρόχρονη συνεργασία με
τον εξωτερικό συνεργάτη Systemic Risk Management A.E. για τη παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστωτικού
κινδύνου.
Με τη συνεργασία αυτή έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή “RV Rating & RV Credit” στη οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
τόσο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων, όσο και για τον υπολογισμό του Πιστωτικού Κινδύνου. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα στη Τράπεζα να γνωρίζει τις σχετικές κεφαλαιακές της απαιτήσεις ανά πάσα στιγμή, αλλά και την πιστοληπτική ικανότητα της
υπάρχουσας και δυνητικής πελατείας της, για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της.
Πυλώνας 1 Βασιλείας ΙΙ
Οι κίνδυνοι και το αναγκαίο για την κάλυψή τους κεφάλαιο, αφορούν σε πρώτο επίπεδο τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 27
του Ν.3601/2007, εφαρμόζοντας τις μεθόδους που προβλέπονται από τις σχετικές Πράξεις Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι κίνδυνοι και οι μέθοδοι παρακολούθησης έχουν ως παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Πιστωτικός Κίνδυνος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ		
Τυποποιημένη προσέγγιση		

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΔ/ΤΕ 2631/2010

Κίνδυνος Αγοράς						
ΠΔ/ΤΕ 2634/2010
											
											
											
Λειτουργικός κίνδυνος
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Προσέγγιση Βασικού Δείκτη		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΔ/ΤΕ 2590/2007

Η Τράπεζα δεν είναι
εκτεθειμένη προς 		
το παρόν σ’ αυτή τη 		
κατηγορία κίνδυνων

Πυλώνας 2 Βασιλείας ΙΙ
Σε ένα δεύτερο επίπεδο η Τράπεζα παρακολουθεί κινδύνους πέραν των παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3601/2007 και την
ΠΔ/ΤΕ 2595/2007 που αφορά τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ΔΑΕΕΚ αφορά εκτός από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω και την εκτίμηση κινδύνων όπως:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υποεκτίμηση πιστωτικού κινδύνου κατά τη χρήση τυποποιημένης μεθοδολογίας
Υποεκτίμηση λειτουργικού κινδύνου κατά τη χρήση της μεθοδολογίας του βασικού δείκτη
Κίνδυνος επιτοκίου
Κίνδυνος συγκέντρωσης
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος στρατηγικής
Κίνδυνος κερδοφορίας
Κίνδυνος φήμης
Πρόσθετοι κίνδυνοι από το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για τη εκτίμηση των παραπάνω κινδύνων η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μαζί με τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες,
συνεργάζεται με τη εταιρεία Systemic-Risk Management Solutions.
Για να αντιμετωπιστεί η υποεκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της εφαρμογής της τυποποιημένης μεθόδου και ειδικά από τη μη
διαφοροποίηση της πιθανότητας αθέτησης ανά πιστούχο, η Τράπεζα χρησιμοποιεί το λογισμικό RV Rating – RV Credit της εταιρείας Systemic Risk Management. Η αξιολόγηση των πιστούχων (επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο) γίνεται σε κάθε νέο αίτημα χορήγησης ή ανανέωση
υφιστάμενων πιστωτικών ορίων, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει ήδη αξιολόγηση για τον ίδιο πιστούχο εντός εξαμήνου, βασιζόμενη σε ένα
πλήθος ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, κατατάσσοντάς τους σε μία 9/βάθμια κλίμακα, από Α έως Ι και σε 5 κατηγορίες, «Low Credit
Risk, Lower Medium Credit Risk, Medium Credit Risk, Upper Medium Credit Risk, High Credit Risk».
Επειδή ο αριθμός των διαβαθμισμένων πιστούχων δεν είναι ικανοποιητικός, για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στα πλαίσια του
Πυλώνα ΙΙ ακολουθήθηκε η τυποποιημένη μέθοδος χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη καμία εξασφάλιση εκτός από τις δεσμευμένες καταθέσεις
και τις ειδικές προβλέψεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.
Για την υποεκτίμηση του λειτουργικού κινδύνου έχει δημιουργηθεί εφαρμογή από την μηχανογράφηση της Τράπεζας, για την επίδραση
και αλληλεξάρτηση συγκεκριμένων συμβάντων σε περίπτωση ζημιάς και την κατάταξή τους σε κλίμακα σημαντικότητας.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίχθηκε στην καταγραφή και ιεράρχηση των επιχειρησιακών διεργασιών της τράπεζας, των
περιουσιακών στοιχείων ανά επιχειρησιακή διεργασία, την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, την καταγραφή και αξιολόγηση των
μηχανογραφικών διεργασιών, την εκτίμηση του χρόνου ανάκαμψης και τέλος την ανάλυση και αντιμετώπιση των κινδύνων.
Στην ανάλυση κινδύνων καταχωρούνται διάφορες απειλές οι οποίες μπορούν, εφόσον εκδηλωθούν, να βλάψουν τα περιουσιακά στοιχεία
ή να τα καταστήσουν μη διαθέσιμα και κατά συνέπεια να επηρεάσουν τις μηχανογραφικές και κατ’ επέκταση επιχειρησιακές διεργασίες που
αυτά υποστηρίζουν. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται με βάση την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάποια απειλή στα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας
και την επίπτωση που θα έχουν στη διαθεσιμότητα και στην εν γένει λειτουργία της. 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 διεργασίες που αυτά υποστηρίζουν. Με
τον τρόπο αυτό καταγράφεται μία εκτίμηση του κάθε κινδύνου για την Τράπεζα συνολικά.
Ο κίνδυνος επιτοκίου σχετίζεται με το ενδεχόμενο να μειωθεί η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων και των εσόδων από τόκους εξαιτίας
δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς.
Η Τράπεζα ελέγχει συστηματικά το κόστος χρήματος και προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες όταν χρειαστεί. Οι
χρηματοδοτήσεις ενεργητικού στηρίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο και οι καταθέσεις πελατών σε κυμαινόμενο μεν, αλλά αποτελούνται κυρίως
από προθεσμιακές καταθέσεις τριμήνου, εξαμήνου και έτους, οι οποίες δημιουργούν μία αναντιστοιχία λιτότητας με όχι άμεση δυνατότητα
επίδρασης στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Τραπεζικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται με την μέτρηση του επιτοκιακού ανοίγματος ανά χρονικό διάστημα
και φανερώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου σε παράλληλη 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 την
διαφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού για κάθε χρονικό διάστημα.
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης για την Τράπεζά μας εντοπίζεται στην γεωγραφική της θέση, στους κλάδους δραστηριότητας και στη
συγκέντρωση δανείων σε μεμονωμένους πιστούχους (μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα). Ο κίνδυνος γεωγραφικής συγκέντρωσης
παραμένει αυξημένος λόγω του ότι η δράση της περιορίζεται μόνο σε μια Περιφέρεια, αλλά και του γεγονότος ότι άρχισε να επεκτείνεται
σε διαφορετικούς νομούς (εκτός των Τρικάλων) από το 2007 και μετά, συνεπώς παρατηρείται μια μεγάλη συγκέντρωση (68,6%) των
χορηγήσεων στον νομό Τρικάλων. Η επέκταση της όμως σε όλη τη Θεσσαλία και το άνοιγμα της σε αγορές με τελείως διαφορετικά
χαρακτηριστικά από αυτής των Τρικάλων όπως αυτές της Λάρισας και του Βόλου, μειώνουν σταδιακά το συγκεκριμένο είδος κινδύνου.
Η κατεύθυνση της Τράπεζας όσον αφορά την πιστοδοτική της πολιτική, είναι η χορήγηση δανείων κυρίως προς επιχειρήσεις και λιγότερο
προς νοικοκυριά. Γεγονός που αποδεικνύεται από τον μέσο όρο των στοιχείων του 2013, βάσει των οποίων οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις & ελ.
επαγγελματίες αντιπροσωπεύουν το 94,6%, στο σύνολο των χορηγήσεων της Τράπεζας, έναντι 5,4% για χορηγήσεις προς νοικοκυριά και Δημόσιο.

28

Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται από τα ανώτερα διευθυντικά όργανα της Τράπεζας. Κύριος μηχανισμός εκτίμησης και
αντιμετώπισης του κινδύνου είναι η συμμόρφωση αφενός με τη διαδικασία παρακολούθησης του με βάση τα προβλεπόμενα στη ΠΔ/ΤΕ
2560/2005 καθώς και η τήρηση των ορίων που προβλέπονται στη ως άνω Πράξη.
Όσον αφορά τον κίνδυνο στρατηγικής, η Τράπεζα την τρέχουσα περίοδο επεκτείνεται σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μετά το Ν.
Τρικάλων όπου λειτουργεί ένα πλήρες δίκτυο Καταστημάτων, δημιουργήθηκαν Καταστήματα στις πόλεις της Λάρισας (δύο), του Βόλου (δύο)
στην Καρδίτσα (ένα). Οι περιοχές αυτές με βάση και τη μέχρι σήμερα συνεισφορά τους στα μεγέθη, παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για
την ανάπτυξη της Τράπεζας, από την άλλη πλευρά δημιουργούν προκλήσεις στο σύστημα εσωτερικής διακυβέρνησης της. Επισημαίνεται
η μεγάλη αύξηση του προσωπικού της Τράπεζας ενώ προκύπτουν πλέον και θέματα από τη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων
σε ότι αφορά την εσωτερική επικοινωνία και διεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά η Τράπεζα διαμορφώνει νέες οργανωτικές δομές με ενδιάμεσα
διευθυντικά κλιμάκια όπως οι νέες διευθύνσεις α) Δικτύου και β) Εργασιών και Πιστοδοτήσεων και γ) Προσωρινών καθυστερησεων, με τις
οποίες θα διατηρηθεί η συνέχεια και αξιοπιστία της διευθυντικής λειτουργίας.
Για τον κίνδυνο κερδοφορίας επισημαίνεται η διατήρηση της σε υψηλό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα της λειτουργίας της Τράπεζας,
με διαμόρφωση υψηλών δεικτών αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια της κεφάλαια και τους οικονομικούς της πόρους. Στη χρήση 2013
η κερδοφορία μειώθηκε λόγω της μεγάλης αύξησης των κόστους καταθέσεων και της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς
χορηγήσεις. Επίσης σημαντική επίδραση είχε στα έσοδα ο μη εκτοκισμός των χορηγήσεων και η αναστολή προκύρηξης επιχειρησιακών
προγραμμάτων. Η επίδραση της κρίσης με την αύξηση των καθυστερήσεων και την επίδραση της στη κερδοφορία λόγω μη εκτοκισμού των
χορηγήσεων και την αύξηση των προβλέψεων, τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η
συνεχής διαμόρφωση νέων εσωτερικών οργανωτικών δομών για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της τράπεζας και η ανταπόκρισή της
στις προκλήσεις του νέου οικονομικού και τραπεζικού περιβάλλοντος, δημιουργούν κινδύνους για τη κερδοφορία της. Αναμένεται ότι μετά
την ομαλοποίηση στην ελληνική οικονομία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, θα διαμορφωθεί ένα θετικότερο
περιβάλλον αύξησης κερδοφορίας
Το στοιχείο της φήμης της Τράπεζας είναι κεντρικό για τη Διοίκηση και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της. Μια πρωτοβουλία πίστης σε τοπική
κοινωνία και ειδικά με συνεταιριστικό χαρακτήρα, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη στο σχετικό κίνδυνο γι’ αυτό και η φροντίδα όλων είναι η
αποφυγή ενεργειών που ενδεχομένως θα της δημιουργούσαν προβλήματα αυτής της μορφής. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αρνητική
είδηση για τη Τράπεζα, αντίθετα η Τράπεζα διαθέτει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο κύρους, ειδικά στο Νομό Τρικάλων όπου λειτουργεί πέραν της
δεκαετίας. Στα πλαίσια της διατήρησης αυτής της κατάστασης, η Τράπεζα προχωρά σε προσεκτικές επιχειρηματικές κινήσεις και ενημερώνει
σε τακτική βάση τους συνεταίρους πελάτες της για τη οικονομική της πορεία. Επισημαίνεται μάλιστα η υψηλή συμβατότητα των προβλέψεων
που ανακοινώνονται επίσημα με τους σχετικούς απολογισμούς.
Οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν από το θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση
της στρατηγικής και των πολιτικών τη Τράπεζας. Μέχρι σήμερα η Τράπεζα ανταποκρίθηκε σε όλες τις ανάγκες που προέκυψαν από το θεσμικό
πλαίσιο, ενώ έδειξε μεγάλη ικανότητα ανάδρασης σε όλα τα προβλήματα που έθεσε το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα
στο τελευταίο διάστημα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ορισμός
Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο επέλευσης ζημιών από που οφείλονται στην αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των
αντισυμβαλλομένων προς την τράπεζα. Αποτελεί τη πιο σημαντική πηγή κινδύνων και είναι στο κέντρο της προσοχής της Διοίκησης και των
Υπηρεσιών της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση του.
Κατηγοριοποίηση ανοιγμάτων
Οι απαιτήσεις (ανοίγματα) της Τράπεζας ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση τη ΠΔ/ΤΕ 2589/2007. Τα ανοίγματα αυτά αφορούν:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές
Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης
Διεθνείς οργανισμοί
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 και λοιπά, στοιχεία

Κατηγοριοποίηση με βάση την εξυπηρέτηση
Η Τράπεζα διαχωρίζει τα ανοίγματα της για λογιστικούς σκοπούς στις παρακάτω κατηγορίες:

•

Ενήμερες απαιτήσεις
Όλες οι απαιτήσεις που εξυπηρετούνται κανονικά ή έχουν προσωρινή καθυστέρηση έως τριών μηνών στη καταβολή δόσης τόκων
ή κεφαλαίου.

•

Απαιτήσεις σε προσωρινή καθυστέρηση
Απαιτήσεις που εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των τριών μηνών στη καταβολή δόσης τόκων ή κεφαλαίου.

•

Απαιτήσεις σε οριστική καθυστέρηση
Απαιτήσεις που έχουν 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, κατατάσσοντάς 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 την ΠΔ/ΤΕ 2588/2007 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.
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 τη τυποποιημένη προσέγγιση δεν είναι αποδεκτή ως χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ο εντός ισολογισμού
συμψηφισμός
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στη 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 τη 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.
Η Τράπεζα στον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων με τη τυποποιημένη προσέγγιση δεν χρησιμοποιεί ακόμη μη χρηματοδοτούμενη
προστασία.
Για τη κάλυψη των αναγκών αποτύπωσης των εξασφαλίσεων για τη μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου στη τυποποιημένη μέθοδο, η
Τράπεζα σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο δημιουργεί μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης και αξιοποίησης για αυτό το σκοπό των
εξασφαλίσεών της.
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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

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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 τηρεί 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 μια 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)
• 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 μια 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.α.
• 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 στη ΠΔ/ΤΕ 2442/1997.
Μετά τη δοκιμαστική περίοδο το δάνειο παρακολουθείται ως κανονικό δάνειο.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών με βάση την ποιότητα τους
Μη απομειωμένα Δ&Α
Υπόλοιπα
της 31/12/2013

Χωρίς
καθυστέρηση και
μη απομειωμένα

Συσσωρευμένες προβλέψεις
απομείωσης

Απομειωμένα Δ&Α

Σε καθυστέρηση
και μη
απομειωμένα

Ατομική
αξιολόγηση

Συλλογική
αξιολόγηση

Συνολική αξία
προ απομείωσης

Ατομική
αξιολόγηση

Συλλογική
αξιολόγηση

Συνολική Καθαρή
αξία μετά την
απομείωση

Ιδιώτες

3.843.044,15

4.528.015,37

1.641.288,33

10.012.347,85

1.184.477,00

526.266,06

8.301.604,79

Στεγαστικά

2.063.174,46

1.262.301,74

835.794,95

4.161.271,15

475.600,00

209.063,77

3.476.607,38

Καταναλωτικά

1.710.507,08

3.218.936,61

805.493,38

5.734.937,07

708.877,00

309.900,90

4.716.159,17

69.362,61

46.777,02

7.301,39

108.838,24

94.135.443,73

74.281.167,01

18.663.967,77

187.080.578,51

9.826.490,00

10.587.900,52

166.666.187,99

74.281.167,01

18.663.967,77

183.273.845,65

9.826.490,00

10.587.900,52

162.859.455,13

Πιστωτικές κάρτες

116.139,63

0,00

Λοιπά
Επιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες ΜΜΕ

3.806.732,86
90.328.710,87

3.806.732,86

3.806.732,86

Δημόσιος τομέας

507.158,72

507.158,72

31.883,71

475.275,01

Ελλάδα

507.158,72

507.158,72

31.883,71

475.275,01

11.146.050,28

175.443.067,80

Άλλες χώρες
Σύνολο

98.485.646,60

78.809.182,38

20.305.256,10

197.600.085,08

11.010.967,00

Σημείωση 1: Οι απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων αφορούν απαιτήσεις έναντι του Τ.Ε.Κ.Ε..
Σημείωση 2: Στις απαιτήσεις σε καθυστέρηση αναφέρονται χορηγήσεις από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και εξής.
Σημείωση 3: Στις καθυστερήσεις περιλαμβάνονται δάνεια με εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου ύψους 22.187.094,78 ευρώ.

Ανάλυση ενηλικίωσης των καθυστερημένων και μη απομειωμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά κατηγορία δανείων
Επιχειρηματικά

Ιδιώτες
Υπόλοιπα
της 31/12/2013

Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Πιστωτικές
κάρτες

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Λοιπά

ΜΜΕ

Δημόσιος τομέας
Ελλάδα

Λοιπές Χώρες

Σύνολο των
καθυστερημένων
και μη
απομειωμένων
δανείων

1-29 ημέρες

51.890,01

378.821,87

3.615.578,85

4.046.290,73

30-59 ημέρες

78.959,76

256.411,08

2.231.427,58

2.566.798,42

60-89 ημέρες

249.413,28

502.304,46

3.029.444,35

3.781.162,09

90-179 ημέρες

110.129,41

493.863,09

5.479.576,31

6.130.345,83

180-360 ημέρες

271.278,35

221.457,47

4.411.963,47

>360 ημέρες

500.630,93

1.366.078,64

55.219.630,01

293.546,44

1.262.301,74

3.218.936,61

0,00 73.987.620,57

293.546,44

Σύνολο

46.777,02

46.777,02

0,00

4.904.699,29
57.379.886,02
0,00

78.809.182,38

Σημείωση 1: Στις καθυστερήσεις περιλαμβάνονται δάνεια με εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου ύψους 22.187.094,78 ευρώ.

Ανάλυση ενηλικίωσης των απομειωμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά κατηγορία δανείων
Ιδιώτες
Υπόλοιπα
της 31/12/2013

Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Επιχειρηματικά

Πιστωτικές
κάρτες

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Λοιπά

ΜΜΕ

Δημόσιος τομέας
Ελλάδα

Λοιπές Χώρες

Σύνολο των
απομειωμένων
δανείων

1-29 ημέρες

25.832,55

13.823,09

251.570,52

30-59 ημέρες

42.638,82

1.321,20

43.673,26

87.633,28

398.640,01

398.640,01

60-89 ημέρες

291.226,16

90-179 ημέρες

34.346,36

34.346,36

180-360 ημέρες

18.348,62

18.348,62

>360 ημέρες

767.323,58

790.349,09

Σύνολο

835.794,95

805.493,38

17.917.389,00
0,00

0,00

0,00 18.663.967,77

19.475.061,67
0,00

0,00

20.305.256,10
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Ανάλυση ρυθμισμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά είδος ρύθμισης
31/12/2013

Είδη Ρύθμισης

31/12/2012

Μετάθεση Πληρωμής τόκου
Πρόγραμμα μειωμένων πληρωμών
Παροχή περιόδου χάριτος
Επέκταση διάρκειας δανείου
Κεφαλαιοποίηση καθυστερούμενων δόσεων
Διαγραφή μέρους του χρέους
Συνδυασμός μέτρων ρύθμισης

21.279.369,66

25.787.974,78

21.279.369,66

25.787.974,78

Πληρωμές εκτός μετρητών
Ανταλλαγή χρέους με απόκτηση συμμετοχής
Προσαρμογές, η μη εφαρμογή ρητρών
Λοιπά
Συνολική καθαρή αξία

Ανάλυση Ρυθμίσεων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών, με βάση την πιστωτική τους ποιότητα
Συνολικό Ποσό Δ&Α

Συνολικό Ποσό
Ρυθμισμένων Δ&Α

% Ρυθμισμένων Δ&Α

Χωρίς καθυστέρηση και μη απομειώμενα

98.485.646,60

8.760.278,93

8,89%

Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα

78.809.182,38

362.040,22

0,46%

Απομειωμένα

20.305.256,10

12.157.050,51

59,87%

Συνολική Αξία (προ απομείωσης)

197.600.085,08

21.279.369,66

10,77%

Ατομική Πρόβλεψη Απομείωσης

11.010.967,00

4.130.200,00

37,51%

Συλλογική Πρόβλεψη Απομείωσης

11.146.050,28

91.223,19

0,82%

175.443.067,80

17.057.946,47

9,72%

Συνολική καθαρή αξία

Σημείωση 1: Στις καθυστερήσεις περιλαμβάνονται δάνεια με εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου ύψους 22.187.094,78 ευρώ.
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Ρυθμισμένα Δάνεια και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά κατηγορία
31/12/2013

31/12/2012

Ιδιώτες

742.388,07

1.045.986,02

Στεγαστικά

471.609,47

769.128,32

Καταναλωτικά

270.778,60

276.857,70

Πιστωτικές κάρτες

0,00

0,00

Λοιπές

0,00

0,00

20.536.981,59

24.741.988,76

0,00

0,00

20.536.981,59

24.741.988,76

Δημόσιος Τομέας

0,00

0,00

Ελλάδα

0,00

0,00

Λοιπές χώρες

0,00

0,00

21.279.369,66

25.787.974,78

Eπιχειρηματικά
Μεγάλες επιχειρήσεις
ΜΜΕ

Συνολική καθαρή αξία

Συμφωνία Ρυθμισμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών
31/12/2013

31/12/2012

Υπόλοιπο έναρξης

25.786.712,69

3.854.544,07

Δ&Α που εντάχθηκαν σε καθεστώς
ρύθμισης εντός της περιόδου

15.837.443,58

25.152.465,74

Δ&Α που εξήλθαν από το καθεστώς της
ρύθμισης εντός της περιόδου

20.344.786,61

3.220.297,12

Υπόλοιπο τέλους

21.279.369,66

25.786.712,69
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Ρυθμισμένα Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών ανά Γεωγραφική Περιοχή
31/12/2013
Ελλάδα

31/12/2012

21.279.369,66

25.787.974,78

21.279.369,66

25.787.974,78

Λοιπή Ευρώπη
Λοιπές χώρες
Συνολική καθαρή αξία

Tρίκαλα 18 Μαρτίου 2014
O ΠPOEΔPOΣ

O TAMIAΣ TOY Δ.Σ.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔIEYΘYNTHΣ

O EΠI TOY ΛOΓIΣTHPIOY

ΛAΠΠAΣ ANAΣTAΣIOΣ

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ZIOMΠOPAΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΙΟΣ

Bεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα οκτώ (18) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου
που χορήγησα με ημερομηνία 15 Μαίου 2014.
Αθήνα, 15 Μαίου 2014
O OPKΩTOΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛOΓIΣTHΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
ΣΟΛ Α.Ε.
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10 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΤΜ
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.

Κεντρικό Κατάστημα-Διοίκηση

Κατάστημα Φαρκαδόνας:

Μιαούλη 3, Τρίκαλα
Τηλ. 2431076100
Fax 2431076962

Καραϊσκάκη 29, Φαρκαδόνα
Τηλ. 2433023100-3
Fax 2433023107

Κατάστημα Καλαμπάκας

Κατάστημα Βόλου:

Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαμπάκα
Τηλ. 2432024415-6, 2432024470, 2432024480
Fax 2432024456

Δημητριάδος 1Α & Ξενοφώντος, Βόλος
Τηλ. 2421076672, 2421076674-5
Fax 2421076673

Κατάστημα Ασκληπιού:

Λάρισα Κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου

Ασκληπιού και Αριστείδου Παππά, Τρίκαλα
Τηλ. 2431021427-8
Fax 2431021429

Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Εμπειρίκου, Λάρισα
Τηλ. 2410669110, 2410669111-2
Fax 2410669113

Κατάστημα Ελάτης:

Κατάστημα Kαρδίτσας:

Ελάτη Τρικάλων
Τηλ. 2434071724-7
Fax 2434071744

Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσα
Τηλ. 2441041430-1, 2441071515
Fax 2441071516

Κατάστημα Λάρισας:

Κατάστημα Ιωλκού Βόλος:

Βενιζέλου 167 & Κενταύρων, Λάρισα
Τηλ. 2410251088-9
Fax 2410250244

Ιωλκού 2 & Αργοναυτών, Βόλος
Τηλ. 2421076800-3
Fax 2421033600
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Σας γνωρίζουµε, σας στηρίζουµε.

