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1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ

Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,
Η πανδηµία του κορωνοϊού COVID 19 κυριάρχησε απόλυτα στο έτος
2020, δηµιουργώντας πέρα από την υγειονοµική επίπτωση, σηµαντικές
οικονοµικές και κοινωνικές επιδράσεις σε όλο τον κόσµο. Τα
υγειονοµικά µέτρα που λήφθηκαν ήταν πρωτοφανή, µε αποτέλεσµα η
παγκόσµια οικονοµία να αντιµετωπίσει µια πρωτόγνωρη ύφεση σε καιρό
ειρήνης. Η αντίδραση τόσο των νοµισµατικών αρχών όσο και της δηµοσιονοµικής
πολιτικής σε αυτή την κρίση υπήρξε άµεση και συντονισµένη και είχε άνευ
προηγουµένου έκταση, συµβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της
ρευστότητας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, ενώ µείωσε
την ακραία αβεβαιότητα και συγκράτησε τελικά τις απώλειες σε όρους εισοδήµατος
και απασχόλησης. Η πανδηµία εξελίσσεται σε όλο τον κόσµο, έχοντας περάσει πλέον
στο τρίτο κύµα, ενώ αισιοδοξία για τον περιορισµό της προκαλεί η γρήγορη ανάπτυξη
εµβολίων που φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στην αντιµετώπισή της.
Στην ελληνική οικονοµία η οικονοµική δραστηριότητα σηµείωσε µεγάλη πτώση. Tο ΑΕΠ µειώθηκε κατά 8,2%, καθώς τόσο η
εγχώρια όσο και η εξωτερική ζήτηση συρρικνώθηκαν. Η τουριστική δραστηριότητα υποχώρησε κατακόρυφα λόγω της παγκόσµιας
εξάπλωσης της νόσου και των περιοριστικών µέτρων που έλαβαν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Η οικονοµική δραστηριότητα
αναµένεται να ανακάµψει στη διάρκεια του 2021. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθµός ανάπτυξης του
ΑΕΠ θα είναι 4,2% το 2021, καθώς εκτιµάται ότι τόσο η εξωτερική όσο και η εγχώρια ζήτηση θα καταγράψουν θετικούς ρυθµούς
µεταβολής.
Η Τράπεζά µας σε αυτό το περιβάλλον κατόρθωσε να αυξήσει τα µεγέθη και να διατηρήσει τις εργασίες και την κερδοφορία της.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 29 εκατοµµύρια ευρώ, µια αύξηση της τάξης του 14% σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Με τα δεδοµένα αυτά η Τράπεζα έχει υπερκαλύψει κατά πολύ τις απώλειες του 2015, λόγω
της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capital controls. Σηµαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων
προς τους πελάτες, ανερχόµενη στα 12 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 7%. Σηµειώνεται επίσης η µεγάλη αύξηση των διαθεσίµων
ανερχόµενη σε 59% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως
καταγράφεται µε την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.
Τα καθαρά έσοδα τόκων και τα έσοδα προµηθειών, παρά την κρίση, παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της προηγούµενης
χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα, παρά τις έντονες εσωτερικές διεργασίες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας
(συστήµατα για τηλεργασία, δηµιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων, τακτικές απολυµάνσεις των χώρων και µικροβιολογικές
εξετάσεις του προσωπικού, ανταπόκριση στις αυξηµένες απαιτήσεις πληροφόρησης και ελέγχου των εποπτικών αρχών,
παραµετροποίηση της νέας τραπεζικής εφαρµογής) µειώθηκαν ελαφρά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι προβλέψεις
αυξήθηκαν κατά 500 χιλιάδες ευρώ περίπου, για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στο χαρτοφυλάκιο, αλλά και να
ληφθούν στην τρέχουσα χρήση όλες οι επιπτώσεις της υπόθεσης του καταστήµατος 108.
Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 700 χιλιάδες ευρώ, παρά τις αυξηµένες προβλέψεις χορηγήσεων
και τις αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία λόγω της υπόθεσης του καταστήµατος 108.
Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας ξεπέρασε τα 15 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση κατά 5,4%. Η αύξηση προέρχεται κατά 500 χιλιάδες από τα κέρδη της χρήσης µετά από φόρους και κατά 300
χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων.
Σηµαντική ήταν στη χρήση 2020 η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, από την εξαιρετικά επιτυχηµένη ανανέωση
του οµολόγου που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2016 και είχε σχεδόν αποσβεστεί εποπτικά. Το ποσό που συγκεντρώθηκε
ανήλθε στο ποσό των 4,52 εκατοµµυρίων ευρώ, σε σχέση µε τα 4,14 εκατοµµύρια της προηγούµενης έκδοσης, ενώ το επιτόκιο του
νέου οµολόγου ανήλθε στο 5%, σε σχέση µε το 7% του προηγούµενου. Με την έκδοση αυτή ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας ανήλθε στο 15,25%.
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Κατά την προηγούµενη χρήση η Τράπεζα απέδειξε για άλλη µια φορά τη χρησιµότητά της ως στήριγµα των επιχειρήσεων αλλά και
το θετικό κοινωνικό της ρόλο. Στο πλαίσιο της πανδηµίας εξάντλησε όλα τα όρια που πήρε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
για τη χορήγηση δανείων µε εγγυήσεις. Εκταµίευσε δάνεια του προγράµµατος ΕaSI (περίοδος COVID) εγγυηµένων από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Προχώρησε σε συµβασιοποίηση µε το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για εκταµίευση
αγροτικών δανείων µε θετικούς όρους, καθώς και κεφαλαίων κίνησης COVID σε αγρότες. Εφάρµοσε µορατόρια πληρωµών για
δανειολήπτες κλάδων που επλήγησαν από την πανδηµία. Έλαβε µέτρα ελάφρυνσης (µειώσεις επιτοκίων κλπ) σε επιχειρήσεις της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ιανός. Στο κοινωνικό πεδίο προσέφερε πάνω από 100
χιλιάδες ευρώ, προµηθεύοντας αναπνευστήρες και λοιπό εξοπλισµό σε νοσοκοµεία.
Παρά την έντονη επιβάρυνση που προκάλεσε η πανδηµία, µε απουσίες του προσωπικού, δηµιουργία νέων προϊόντων,
επιπρόσθετες διαδικασίες και βάρος λόγω επιπλέον αναγκών πληροφόρησης, η Τράπεζα κατόρθωσε να ανταπεξέλθει λειτουργικά,
βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο συστήµατα και διαδικασίες. Τον Δεκέµβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της
Τράπεζας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO27001:2013 για το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύνολο των
τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων της Τράπεζας και το πρότυπο ISO9001:2015 για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για το
πληροφοριακό σύστηµα της Τράπεζας. Παρά όµως τις µεγάλες προσπάθειες, δεν έγινε δυνατή η έναρξη λειτουργίας της νέας
τραπεζικής εφαρµογής, η οποία θα ενοποιήσει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όλες τις τραπεζικές της λειτουργίες.
Όµως, παρά το ότι η νέα τραπεζική εφαρµογή θα είναι στην αιχµή της τεχνολογίας και θα διαµορφώσει ένα καινοτόµο και φιλικό
περιβάλλον εξυπηρέτησης των πελατών, ως συνεταιριστική τοπική τράπεζα δεν ξεχνάµε την ανθρώπινη επαφή και όλους αυτούς
που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να λειτουργήσουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Στη σχέση µας µε τον πελάτη, πάντα κεντρικό ρόλο
θα έχουν τα καταστήµατά µας. Για το λόγο αυτό η τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναδιαµόρφωση των καταστηµάτων, µε τη
µετακίνηση στην Πύλη Τρικάλων του καταστήµατος της Ελάτης, όπου παρέµεινε ένα ΑΤΜ και τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων
στην Ελασσόνα το οποίο διαµορφώνεται και αργότερα στη Σκιάθο. Επίσης για βελτίωση των υπηρεσιών, αυξάνει το προσωπικό της
– αντίθετα από τον υπόλοιπο τραπεζικό τοµέα – µε έµπειρα τραπεζικά στελέχη για την προώθηση των πωλήσεων και την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών.
Κυρίες και κύριοι συνεταίροι,
Η Τράπεζα µας κατόρθωσε χωρίς καµία στήριξη από το κράτος να παραµείνει ακόµη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής,
ευέλικτη, φιλική, δική µας.
Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν µαζί της, διασφαλίζοντας άµεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία
και υψηλές αποδόσεις.
Καλώ τους καταθέτες να µεταφέρουν πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταµιευτηρίου τους στην Τράπεζά
µας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι µεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.
Καλώ τους πελάτες της Τράπεζας να διευρύνουν τις τραπεζικές εργασίες πέραν των χορηγήσεων ώστε να κερδίσουν από την άµεση
εξυπηρέτηση, τη φιλική συνεργασία και τις µειωµένες προµήθειες.
Καλώ για άλλη µια φορά τους πελάτες µας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες µας για να βρούµε µια αµοιβαία επωφελή λύση.
Κυρίως όµως καλώ τα µέλη µας να ενισχύσουν τα κεφάλαιά της, επενδύοντας σε µία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συµβάλει
στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο µέλλον.
Η Τράπεζα µας συνεχίζει κερδοφόρα παρά τις επιπτώσεις µιας µοναδικής σε ένταση και διάρκεια οικονοµικής κρίσης της
χώρας και τώρα της πανδηµίας προσφέροντας µεγαλύτερες αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταµιευτές και τους
επενδυτές και µικρότερες προµήθειες στους συνεργαζόµενους µαζί της.
Η Τράπεζά µας συνεχίζει να τηρεί το αρχικό συµβόλαιο της ίδρυσής της. Να είναι από τη µια πλευρά η Τράπεζα όλων των
Θεσσαλών, κοντά στους αποταµιευτές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη µια σύγχρονη, κερδοφόρα και
απόλυτα βιώσιµη τοπική επιχείρηση.

Φιλικά
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Αναστάσιος Ν. Λάππας
Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύµφωνα µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µε αριθµό 1042/8.06.2021 καλούνται τα µέλη της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, στο χώρο του
Ανοικτού Θεάτρου «Φρούριο» Τρικάλων µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Απολογισµός Διοικητικού Συµβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020.
2. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020.
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 2020.
4. Έγκριση Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων χρήσης 2021.
5. Έγκριση εγγραφής νέων µελών.
6. Έγκριση όρων οµολόγου µετατρέψιµου υπό όρους σε εταιρικές µερίδες αορίστου διάρκειας.
7. Ορισµός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021.
8. Τροποποίηση Καταστατικού.
9. Έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου.
Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 7.07.2021, ηµέρα Τετάρτη, 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 14.07.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
20:30, στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα.
Δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα µέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και
συγκεκριµένα όσα µέλη είχαν εξοφλήσει τη µια µερίδα τους µέχρι την 14.07.2020 και δεν έχουν δάνεια ή τµήµατα δανείων σε
καθυστέρηση άνω των τριών µηνών ή δικαστική εµπλοκή µε την Τράπεζα για καθυστερηµένες οφειλές ή παρεχόµενες εγγυήσεις
κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Η προσκόµιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
Οι συνεταίροι έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωµα άσκησης άνω
των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές µερίδες που κατέχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωµα
συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νοµικά
πρόσωπα-µέλη του Συνεταιρισµού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νοµίµου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να
έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιµα έντυπα εξουσιοδότησης στο site της Τράπεζας, για όποιον επιθυµεί να
κάνει χρήση αυτών.
Ο Απολογισµός της Τράπεζας θα δηµοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr στις 7.07.2021.
Φιλικά

Αναστάσιος Ν. Λάππας
Πρόεδρος Δ.Σ.
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γραµµατέας:
Ταµίας:
Αν. Γραµµατέας:
Αν. Ταµίας:
Μέλη:

i

Αναστάσιος Λάππας – Εκτελεστικό Μέλος
Πλησιώτης Σωτήριος
Γεώργιος Δηµοβέλης
Ευτύχιος Τσουτσουλόπουλος
Σοφοκλής Λέντζας
Ιωάννης Τσιώνας
Δηµήτριος Μιχαήλ
Δηµήτριος Γάτος – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπαλατσός

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

ii

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2020
ήταν η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Γεώργιος Δηµοβέλης
Μέλη:
Ιωάννης Τσιώνας
Σοφοκλής Λέντζας
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4. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΡΙΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Γ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆Σ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

LEASING

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η παρούσα ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου η οποία αφορά τη χρήση του έτους 2020, είναι εναρµονισµένη
µε τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. Η παρούσα έκθεση απεικονίζει πλήρως και αληθώς
τις σχετικές κατά το Νόµο πληροφορίες.

Εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία
Σύµφωνα µε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις το 2020 καθορίστηκαν σχεδόν
αποκλειστικά από το ξέσπασµα της επιδηµίας COVID-19 στην Κίνα και την εντός λίγων εβδοµάδων πανδηµική εξάπλωσή της
παγκοσµίως. Τα πρωτοφανή περιοριστικά µέτρα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις διεθνώς
για τον περιορισµό του ρυθµού εξάπλωσης του ιού οδήγησαν σε ύφεση, χωρίς ιστορικό προηγούµενο σε καιρό ειρήνης, το πρώτο
εξάµηνο του 2020. Η υποχώρηση του διεθνούς εµπορίου και των εξαγωγών εν µέσω αβεβαιοτήτων, περιορισµών και διαταραχών
αποτέλεσε βασικό δίαυλο µετάδοσης της ύφεσης σε εξωστρεφείς οικονοµίες. Η αντίδραση τόσο των νοµισµατικών αρχών όσο και
της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε αυτή την πρωτοφανή υγειονοµική και οικονοµική κρίση υπήρξε άµεση και συντονισµένη και είχε
άνευ προηγουµένου έκταση. Τα έκτακτα µέτρα τα οποία ελήφθησαν ήδη από το Μάρτιο του 2020 συνέβαλαν καθοριστικά στη
διατήρηση της ρευστότητας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, ενώ µείωσαν την ακραία αβεβαιότητα και
συγκράτησαν τελικά τις απώλειες σε όρους εισοδήµατος και απασχόλησης.
Το παγκόσµιο ΑΕΠ, ο ρυθµός του οποίου επιβραδυνόταν ήδη από το 2019, συρρικνώθηκε το 2020 κατά 3,5%, µετά από άνοδο κατά
2,8% το 2019, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΔΝΤ. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παγκόσµιων οργανισµών (ΔΝΤ – ΟΟΣΑ) το παγκόσµιο
ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί κατά 5,6% το 2021.
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Οικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ
Η πανδηµία του κορωνοϊού επέφερε σηµαντικές οικονοµικές απώλειες το 2020 στη ζώνη του ευρώ, αντανακλώντας αρνητικές
επιδράσεις τόσο από την πλευρά της συνολικής προσφοράς όσο και της συνολικής ζήτησης. Μετά την ιστορική πτώση του ΑΕΠ το
πρώτο εξάµηνο του έτους, κατά περίπου 15,0% σε σύγκριση µε το δ΄ τρίµηνο του 2019, κοντά στα επίπεδα του 2005, η χαλάρωση
των µέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και η λήψη µέτρων στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ενίσχυσαν την εγχώρια
ζήτηση. Η µείωση της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και του παγκόσµιου εµπορίου λόγω της πανδηµίας συρρίκνωσαν
την εξωτερική ζήτηση και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές της ζώνης του ευρώ. Η χαµηλή εξαγωγική επίδοση της ευρωζώνης
επιτάθηκε εξαιτίας της υψηλής συµµετοχής πολλών κρατών-µελών στις παγκόσµιες αλυσίδες αξίας, των οποίων η οµαλή
λειτουργία διαταράχθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2020. Οι εξαγωγές υπηρεσιών στις χώρες όπου ο τουρισµός και οι µεταφορές
συνεισφέρουν σηµαντικά στο ΑΕΠ σηµείωσαν ιστορική πτώση το 2020, ως αποτέλεσµα του περιορισµού των µετακινήσεων και της
κάµψης της τελικής ζήτησης. Το ΑΕΠ στην οικονοµία της ευρωζώνης µειώθηκε κατά 6,6% το 2020, έναντι αύξησης κατά 1,3% το
2019. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), οι προοπτικές της οικονοµίας για το 2021 είναι άµεσα συνυφασµένες
µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας και τον περιορισµό της αβεβαιότητας. Παράλληλα, η αναγκαία προσαρµογή επιχειρήσεων και
καταναλωτών στη νέα εµπορική συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και του Ηνωµένου Βασιλείου θα αναχαιτίσει σε κάποιο βαθµό τη
δυναµική της ανάκαµψης τα πρώτα τρίµηνα του 2021, ενώ για το σύνολο του έτους το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,0%.
Ο οικονοµικός αντίκτυπος της πανδηµίας στην ευρωζώνη οδήγησε σε σηµαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, ιδίως το πρώτο
εξάµηνο του 2020. Ωστόσο, η µείωση της απασχόλησης ήταν συγκρατηµένη σε σχέση µε την πτώση της οικονοµικής
δραστηριότητας, λόγω των βραχυπρόθεσµων µέτρων πολιτικής, τα οποία περιόρισαν τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων και την απώλεια
θέσεων εργασίας και εισοδήµατος.

Εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία
Το 2020 η οικονοµική δραστηριότητα σηµείωσε µεγάλη πτώση λόγω της πανδηµίας COVID-19 και των απαγορεύσεων και
περιορισµών που επιβλήθηκαν για την αντιµετώπισή της. Το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 8,2% σε σταθερές τιµές 2015, καθώς τόσο η
εγχώρια όσο και η εξωτερική ζήτηση συρρικνώθηκαν. Η τουριστική δραστηριότητα υποχώρησε κατακόρυφα λόγω της παγκόσµιας
εξάπλωσης της νόσου και των περιοριστικών µέτρων που έλαβαν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Παράλληλα, η αναστολή
δραστηριότητας και η υπολειτουργία επιχειρήσεων λόγω των περιοριστικών µέτρων, ιδιαίτερα το β΄ και το δ΄ τρίµηνο του έτους,
επηρέασε αρνητικά το προϊόν κυρίως των υπηρεσιών. Για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων ελήφθησαν και
παραµένουν σε ισχύ πολλαπλά δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία, σε συνδυασµό µε τις δράσεις πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσµών,
οι οποίες περιλαµβάνουν δηµοσιονοµικές, νοµισµατικές και διαρθρωτικές παρεµβάσεις, περιόρισαν σηµαντικά τις επιπτώσεις.
Στην αγορά εργασίας, η αύξηση της συνολικής απασχόλησης και η πτώση του ποσοστού ανεργίας που καταγράφονταν τα
προηγούµενα έτη ανακόπηκαν από την πανδηµία COVID-19 και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων την
περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020 και Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου 2020, ιδιαίτερα στον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και
εστίασης. Ωστόσο, τα µέτρα που ελήφθησαν για την προστασία τόσο της απασχόλησης όσο και του εισοδήµατος των εργαζοµένων
περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις. Εκτιµάται ότι θα χρειαστεί σταδιακή και προσεκτική απόσυρση των µέτρων αυτών όσο
υποχωρεί η πανδηµία και επιταχύνεται η ανάπτυξη, προκειµένου να αποτραπούν περαιτέρω δυσµενείς επιδράσεις στην αγορά
εργασίας και στη δυναµική της ανάπτυξης.
Ο γενικός πληθωρισµός και ο πυρήνας του πληθωρισµού κατέγραψαν αρνητικούς µέσους ετήσιους ρυθµούς το 2020, καθώς οι
τιµές της ενέργειας και των υπηρεσιών χαρακτηρίστηκαν από έντονες αποπληθωριστικές τάσεις.
Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διευρύνθηκε κατά
8,4 δισεκ. ευρώ και διαµορφώθηκε σε 11,2 δισεκ. ευρώ ή 6,7% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσµα της µεγάλης µείωσης των εισπράξεων
από ταξιδιωτικές υπηρεσίες λόγω των περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, τα οποία επηρέασαν αρνητικά
και τις αεροπορικές µεταφορές. Η εξέλιξη αυτή εκτιµάται ότι οφείλεται σε προσωρινούς παράγοντες που συνδέονται µε την
πανδηµία. Σηµαντικός αντισταθµιστικός παράγοντας ήταν η παράλληλη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς η
πτώση της αξίας των εισαγωγών αγαθών, λόγω της µειωµένης εγχώριας ζήτησης, ήταν µεγαλύτερη σε απόλυτο µέγεθος από την
πτώση της αξίας των εξαγωγών, οι οποίες ωστόσο έδειξαν ανθεκτικότητα στον περιορισµό της εξωτερικής ζήτησης
καταγράφοντας άνοδο σε σταθερές τιµές.
Η οικονοµική δραστηριότητα αναµένεται να ανακάµψει στη διάρκεια του 2021. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα είναι 4,2% το 2021, καθώς εκτιµάται ότι τόσο η εξωτερική όσο και η εγχώρια ζήτηση θα
καταγράψουν θετικούς ρυθµούς µεταβολής, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάµηνο, µε τη συµβολή και των πόρων του ευρωπαϊκού µέσου
ανάκαµψης Next Generation EU (NGEU). Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε κινδύνους. Η ενίσχυση των µέτρων κοινωνικής
αποστασιοποίησης και η παράταση της αναστολής λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονοµικής δραστικότητας, λόγω της
επιδείνωσης των επιδηµιολογικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια του α΄ τρίµηνου του τρέχοντος έτους, αυξάνουν την αβεβαιότητα
στην οικονοµία. Ο ρυθµός της ανάκαµψης θα εξαρτηθεί εποµένως σε µεγάλο βαθµό από την πρόοδο του εµβολιασµού του
πληθυσµού και την εξέλιξη της πανδηµίας, οι οποίες θα καθορίσουν και την πορεία των τουριστικών εισπράξεων.
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Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
Η πιστωτική επέκταση προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε εντυπωσιακά το 2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα
των τελευταίων ετών. Τόσο η καθαρή ροή τραπεζικής χρηµατοδότησης όσο και η ακαθάριστη ροή δανείων µε προκαθορισµένη
λήξη κατέγραψαν σηµαντική άνοδο. Οι τράπεζες αύξησαν τις πιστώσεις τους ιδίως προς τις µεγάλες, αλλά και προς τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, η πιστοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών σε σχέση µε τον τοµέα των
νοικοκυριών δεν περιορίστηκε περαιτέρω. Η σηµαντική επιτάχυνση της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τις µη
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις διευκολύνθηκε µεταξύ άλλων από τη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους οι τράπεζες αντλούν
από το Ευρωσύστηµα χρηµατοδοτικούς πόρους, καθώς και από την πολύ σηµαντική ενίσχυση των προγραµµάτων κάλυψης
τραπεζικών δανείων µε εγγυήσεις και συγχρηµατοδοτήσεις τραπεζικών πιστώσεων τα οποία προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα. Επίσης ευεργετική για την εξωτερική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά µικρότερη, ήταν η επίδραση των
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τοµέα από το
τραπεζικό σύστηµα συµπληρώθηκε µε απευθείας δανειοδότηση των επιχειρήσεων (και των ελεύθερων επαγγελµατιών) από το
Δηµόσιο µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς επίσης και από οµολογιακές εκδόσεις εκ µέρους µη χρηµατοπιστωτικών
επιχειρήσεων στη διεθνή και την εγχώρια αγορά.
Το 2020 συνεχίστηκε η υποχώρηση του ονοµαστικού επιτοκίου επιχειρηµατικής πίστης (παρά την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
που προκαλεί η πανδηµία), όπως επίσης και η άνοδος των τραπεζικών καταθέσεων του τοµέα των µη χρηµατοπιστωτικών
επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως αυτών µε διάρκεια µίας ηµέρας, αλλά και των επιχειρηµατικών καταθέσεων προθεσµίας, µε ταχύτερους
ρυθµούς από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών επίσης σηµείωσαν αύξηση εντονότερη από
αυτή που είχαν καταγράψει το προηγούµενο έτος, παρά την έντονη επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας.

Μέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19
Η πανδηµία COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις παγκοσµίως, ως αποτέλεσµα της
υγειονοµικής κρίσης και των µέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παρά τη σηµαντική στήριξη από πλευράς δηµοσιονοµικής και
νοµισµατικής πολιτικής, το ΑΕΠ στις προηγµένες οικονοµίες εκτιµάται ότι σηµείωσε πτώση κατά 4,9% το 2020, έναντι αύξησης
κατά 1,6% το 2019. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έλαβε σειρά µέτρων ώστε να περιοριστούν οι σοβαρές και εκτεταµένες
οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19. Τα µέτρα που ελήφθησαν περιλαµβάνουν: α) ένα προσωρινό πλαίσιο πλήρους
ευελιξίας για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή το Μάρτιο του 2020 και παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεµβρίου
2021, β) την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το Μάρτιο του 2020, για
πρώτη φορά από τη θέσπισή της το 2011, η οποία συνεπάγεται τη συντονισµένη και εύτακτη απόκλιση, σε περίπτωση γενικευµένης
κρίσης, από τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που θα ίσχυαν κανονικά για όλα τα κράτη-µέλη, γ) την άµεση κινητοποίηση πόρων από
τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, µε αύξηση της ευελιξίας στη χρήση τους, καθώς και τη στήριξη των κρατών-µελών από το Ταµείο
Αλληλεγγύης της ΕΕ στο πλαίσιο των δύο πρωτοβουλιών Coronavirus Response Investment Initiative (CRII και CRII+) και δ) τη
διοχέτευση σχεδόν του συνόλου από τα εναποµείναντα κονδύλια και την ανακατανοµή κονδυλίων του προϋπολογισµού της ΕΕ για
το 2020 για την καταπολέµηση της πανδηµίας. Η σηµαντικότερη όµως πρωτοβουλία της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης ήταν
η έγκριση ενός σχεδίου ανάκαµψης για την Ευρώπη, συνολικού προϋπολογισµού 1,8 τρισεκ. ευρώ.
Στην Ελλάδα οι κυριότερες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις το 2020 για την αντιµετώπιση της πανδηµίας αφορούσαν: α) την αναστολή
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και β) µέτρα άµεσης δηµοσιονοµικής επέκτασης, όπως η κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών εργαζοµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών, η δηµιουργία νέου µηχανισµού ενίσχυσης της απασχόλησης
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, οι αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, τα µέτρα ενίσχυσης µισθωτών και εκµισθωτών ακινήτων, η επιδότηση θέσεων
εργασίας, η ενίσχυση των επιχειρήσεων µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, η µείωση του ΦΠΑ σε στοχευµένα προϊόντα και
υπηρεσίες και οι ρυθµίσεις οφειλών προς την εφορία. Για το 2021 θεσµοθετήθηκαν η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών
µισθωτών κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα από ιδιωτική δραστηριότητα,
ενώ αποφασίστηκε παράταση της ισχύος και η διεύρυνση ορισµένων µέτρων που είχαν ήδη ληφθεί.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα µέτρα που υλοποιήθηκαν µε σκοπό τη χρηµατοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων στη χώρα µας,
διακρίνονται οι εξής τύποι παρεµβάσεων πολιτικής: α) εγγυοδοσία, β) συγχρηµατοδότηση, γ) χρηµατοδότηση, δ) επιχορήγηση και
ε) αναστολή πληρωµών. Στα προγράµµατα εγγυοδοσίας, διατίθενται δηµόσιοι πόροι µε σκοπό την εγγύηση τραπεζικών δανείων ή
πιστωτικών γραµµών. Καθώς το Δηµόσιο αναλαµβάνει µέρος του πιστωτικού κινδύνου που αναλογεί στα πιστωτικά ιδρύµατα, τα
τελευταία υποχρεώνονται να µειώσουν τις απαιτήσεις τους για εµπράγµατες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες. Στα µέτρα
συγχρηµατοδότησης και χρηµατοδότησης, µέρος ή σύνολο του δανείου αντιστοίχως χρηµατοδοτείται από δηµόσιους πόρους µε
ευνοϊκούς όρους τιµολόγησης, οι οποίοι µεταφράζονται σε χαµηλότερο επιτόκιο δανεισµού για τις επιχειρήσεις και ενίοτε σε
απαλλαγή από την εισφορά του Ν. 128/1975. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν προσφορά κεφαλαίων χωρίς απαίτηση επιστροφής τους
(π.χ. άµεσες µεταβιβάσεις ή αποζηµιώσεις), ενώ στο πλαίσιο των µέτρων αναστολής πληρωµών δίδεται η δυνατότητα στους
δανειστές να αναβάλουν την καταβολή των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που ισοδυναµεί µε προσωρινή αύξηση των
ταµειακών τους αποθεµάτων ή των καταθέσεών τους.
Στα σηµαντικότερα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων που λειτούργησαν το 2020 συγκαταλέγεται το
“Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19”. Με πόρους του Ταµείου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται σε κάθε
συνεργαζόµενο πιστωτικό ίδρυµα έως και το 80% της ονοµαστικής αξίας κάθε επιχειρηµατικού δανείου που υπάγεται στο εν λόγω
χρηµατοδοτικό εργαλείο.
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Το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνιστά εργαλείο συγχρηµατοδότησης µε προκαθορισµένο σχήµα µεταξύ Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεισφέρει το 40% της
ονοµαστικής αξίας των δανείων προς πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η συνεισφορά της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας στη χρηµατοδότηση είναι άτοκη κατά τα δύο πρώτα έτη του δανείου, όφελος το οποίο µετακυλίεται στη δανειολήπτρια
επιχείρηση και µεταφράζεται σε χαµηλότερο επιτόκιο δανεισµού έναντι των κοινών τραπεζικών πιστώσεων.
Το Πρόγραµµα επιστρεπτέων προκαταβολών, είναι πρόσθετο µέτρο χρηµατοδοτικής στήριξης, το οποίο λειτούργησε παράλληλα µε
τα προαναφερθέντα χρηµατοδοτικά εργαλεία χωρίς τη διαµεσολάβηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πρόκειται για χαµηλότοκο
εξωτραπεζικό δανεισµό πενταετούς διάρκειας µε περίοδο χάριτος και απευθείας παροχή των κεφαλαίων από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους δικαιούχους.
Τέλος, αξιόλογη συµβολή στην ενίσχυση της ρευστότητας των εγχώριων επιχειρήσεων είχε το πρόγραµµα προσωρινής αναστολής
πληρωµής δανειακών υποχρεώσεων. Πρόκειται για καθεστώς αναβολής πληρωµής τόκων ή και χρεολυσίων τραπεζικών δανείων
µε δικαιούχους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδηµία.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συµµετείχε σε όλα τα προγράµµατα στήριξης στα οποία προβλέπονταν εµπλοκή του
τραπεζικού τοµέα, είτε αφορούσαν µορατόρια, είτε χορηγήσεις µε ευνοϊκούς όρους προς τους δανειολήπτες.
Το συνολικό άνοιγµα σε επίπεδο πιστούχων κατά την 31/12/2020 όσον αφορά χορηγήσεις σε σχέση µε την πανδηµία, έχει ως εξής:
Αξία σε ευρώ
Χορηγήσεις σε µορατόρια

27.448.527

Χορηγήσεις µε κρατική εγγύηση ή συγχρηµατοδότηση

7.928.753

Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Σε αυτό το περιβάλλον λειτούργησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Αντιµετώπισε τις προκλήσεις λόγω της πανδηµίας,
κατορθώνοντας να διατηρήσει την κερδοφορία της παρά την ανάγκη επιπλέον αποµειώσεων λόγω του αρνητικού οικονοµικού
περιβάλλοντος.
Η αύξηση των µεγεθών χορηγήσεων και καταθέσεων ήταν σηµαντική. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 6%,
φτάνοντας τα 272 εκατ. ευρώ, λόγω και των προγραµµάτων στήριξης για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Επίσης η Τράπεζα
συµµετείχε στα µορατόρια αναστολής καταβολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων προς επιλέξιµους πελάτες.
Αντίστοιχα πολύ σηµαντική ήταν η αύξηση των καταθέσεων οι οποίες πλέον ξεπέρασαν κατά πολύ το µέγιστο ποσό στο οποίο είχαν
ανέλθει πριν την κρίση εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα του Α’ εξαµήνου 2015. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατείας
ανήλθε στο ποσό των 237 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας ποσοστιαία άνοδο 14%.
Απόρροια της αύξησης των καταθέσεων και της προσεκτικής πολιτικής στη διαχείριση των χορηγήσεων, ήταν η σηµαντική αύξηση
των διαθεσίµων. Τα ισοδύναµα µετρητών αυξήθηκαν από την προηγούµενη χρήση κατά 65%, ανερχόµενα στο ποσό των 32 εκατ.
ευρώ.
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της χρήσης, διατηρήθηκε παρά τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης η λειτουργική κερδοφορία, η
οποία ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Η µείωση του µέσου επιτοκίου οδήγησε σε σχεδόν ισοδύναµη µείωση των εσόδων και εξόδων από τόκους, παρά την αύξηση των
σχετικών µεγεθών. Το ποσό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 41 χιλ. ευρώ περίπου.
Παρά τη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω της πανδηµίας τα έσοδα προµηθειών των λοιπών εργασιών της Τράπεζας
παρέµειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση του κόστους όµως των προµηθειών οδήγησε σε µείωση
των καθαρών εσόδων από προµήθειες κατά 285 χιλ. ευρώ.
Η Τράπεζα παρά τις έντονες εσωτερικές διεργασίες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας (συστήµατα για
τηλεργασία, δηµιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων, τακτικές απολυµάνσεις των χώρων και µικροβιολογικές εξετάσεις του
προσωπικού, ανταπόκριση στις αυξηµένες απαιτήσεις πληροφόρησης και ελέγχου των εποπτικών αρχών, παραµετροποίηση της
νέας τραπεζικής εφαρµογής) κατόρθωσε να διατηρήσει το λειτουργικό κόστος ελαφρά µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση.
Οι επιπτώσεις στο πελατολόγιο ως αποτέλεσµα των αρνητικών οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας, οδήγησαν στην αύξηση των
προβλέψεων αποµείωσης των χορηγήσεων. Το συνολικό ποσό αποµειώσεων κατά τη χρήση 2020 ανήλθε στο ποσό των 2,5 εκατ.
ευρώ.
Με βάση τις επιπτώσεις των αυξηµένων προβλέψεων αποµείωσης, το ποσό των κερδών προ φόρου της χρήσης ανήλθε στο ποσό
των 700 χιλ. ευρώ σε σχέση µε τα 1,4 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
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Όσον αφορά τα θέµατα λειτουργίας, η Τράπεζα ανταποκρίθηκε σε προκλήσεις διεύρυνσης εργασιών όπως η δηµιουργία
προϊόντων για τα µορατόρια και τα εγγυοδοτικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας, λειτουργώντας
ταυτόχρονα µε προσωπικό σε τηλεργασία ή σε άδειες. Λόγων των συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η έναρξη λειτουργίας της νέας
τραπεζικής εφαρµογής η οποία µετατέθηκε για τον επόµενο χρόνο.
Στο µέτωπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάκτησης υπολοίπων, σε ιδιαίτερα δυσµενές όµως
περιβάλλον λόγω της πανδηµίας.

Σηµαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2020
Σε όλη τη διάρκεια του 2020, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήµατα που έθεσε η
πραγµατικότητα µε τις κυριότερες δραστηριότητες της για το έτος να συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Τον Δεκέµβριο του 2020, έγινε διαδικασία αντικατάστασης του οµολόγου που θα έληγε τον Φεβρουάριο του 2021 ύψους 4.140 χιλ.
ευρώ, µε νέο επταετές οµόλογο µε επιτόκιο 5%. Αντικαταστάθηκαν οµόλογα αξίας 3.300 χιλ. ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επιπλέον
οµόλογα αξίας 1.220 χιλ. ευρώ µε το σύνολο της έκδοσης να ανέρχεται στα 4.520 χιλ. ευρώ. Με το δεδοµένο ότι το προηγούµενο
οµόλογο είχε σχεδόν αποσβεστεί όσον αφορά τη χρήση του στα εποπτικά κεφάλαια, µε τη νέα έκδοση όλο το ποσό της θα ενισχύσει
τα κεφάλαια κατηγορίας 2 της Τράπεζας.
• Λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας στη λειτουργία της Τράπεζας, ιδιαίτερα στον τοµέα της µηχανογραφικής της στήριξης, δεν
κατέστη δυνατή η έναρξη λειτουργίας της µηχανογραφικής εφαρµογής CSB2 της εταιρίας NATECH, η οποία θα αποτελέσει την
πλήρη πλατφόρµα υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (core banking system). Η παραµετροποίηση συνεχίστηκε.
• Συνεχίστηκε η προσπάθεια αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της εκκαθάρισης του ισολογισµού από τα προβληµατικά δάνεια.
• Διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας.
• Υλοποιήθηκαν σταδιακά σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας στο σύνολο των Καταστηµάτων και υπηρεσιών της Τράπεζας µε
σκοπό τη µείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσµατικότερη χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών.
• Συνεχίστηκε η ανάπτυξη των συστηµάτων ενηµέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.
• Τον Δεκέµβριο 2020 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της Τράπεζας σύµφωνα µε α) το πρότυπο ISO 27001:2013 για το σύστηµα
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύνολο των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων της Τράπεζας και β) το πρότυπο
ISO 9001:2015 για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για το πληροφοριακό σύστηµα της Τράπεζας.
• Συνεχίστηκε η αναβάθµιση των υπηρεσιών Web Banking για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Υιοθετήθηκαν σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών συνεταίρων.
• Συνεχίστηκε η ανάπτυξη εργασιών µέσω τερµατικών POS στους πελάτες εµπόρους της Τράπεζας για πληρωµές µε αποδοχή καρτών.
• Διαρκής αναβάθµιση της ιστοσελίδας της τράπεζας µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση των πελατών συνεταίρων.
• Υπήρξε σηµαντικός αριθµός πωλήσεων ακινήτων, ιδιοκτησίας της Τράπεζας, που περιήλθαν στην κατοχή της από πλειστηριασµούς.
• Έγιναν εργασίες αναβάθµισης του Εναλλακτικού Κέντρου Μηχανογράφησης στην Καλαµπάκα.
• Συνεχίζονται οι εργασίες του Εναλλακτικού Κέντρου Διοίκησης στο υπόγειο Καταστήµατος στη Λάρισα, που θα χρησιµοποιηθεί
σε περίπτωση φυσικής καταστροφής του κτηρίου Διοίκησης.
• Συνεχίστηκε η συνεργασία µε το European Investment Fund για προώθηση εγγυήσεων σε EASI µικροχρηµατοδοτήσεις.
• Υπογράφηκε σύµβαση για το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο ESIF-EAFRD Greece Fund of Funds, για τη χρηµατοδότηση των
αγροτών και επιχειρήσεων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων ύψους 10 εκατ. ευρώ.
• Συνεργασία µε εταιρείες γεωργικού εξοπλισµού για την προώθηση δανείων προς τους αγρότες µέσω προγραµµάτων των σχεδίων
βελτίωσης 4.1.1 και 4.1.3.
• Συµµετοχή µε χορήγηση δανείων στο πλαίσιο των προγραµµάτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
(ΤΕΠΙΧ), του Ταµείου Εγγυήσεων και νέων προγραµµάτων µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και την
αντιµετώπιση της πανδηµίας. Το συνολικό ποσό των δανείων σε επίπεδο πιστούχων που εντάχθηκαν σε µορατόρια στα πλαίσια
αντιµετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας στους οφειλέτες της Τράπεζας, ανήλθαν στο ποσό των 27,5 εκατ. ευρώ.
• Η συγκέντρωση κεφαλαίου µέσω πώλησης συνεταιριστικών µερίδων συνεχίστηκε, αλλά µε µειωµένο ρυθµό λόγω της πανδηµίας.
• Λόγω των συνθηκών που διαµορφώθηκαν στο τραπεζικό σύστηµα εξαιτίας της πανδηµίας, δεν υλοποιήθηκαν οι προσπάθειες
για την πώληση χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων.
• Συνεχίστηκε η υλοποίηση της επένδυσης στο "Ψηφιακό Άλµα" για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τράπεζας, που σχετίζεται µε
την εγκατάσταση και λειτουργία της τραπεζικής εφαρµογής CSB2 και την προµήθεια λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού. Ο
εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 400 χιλ. ευρώ. Εξαιτίας της πανδηµίας δόθηκε εξάµηνη παράταση στην ηµεροµηνία
λήξης υλοποίησης της επένδυσης.
• Υλοποιήθηκε πρόγραµµα ενίσχυσης Δηµόσιων Νοσοκοµείων της Θεσσαλίας για προµήθεια εξοπλισµού εξυπηρέτησης ασθενών
µε COVID-19, ύψους 110 χιλ. ευρώ περίπου.
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Εξέλιξη οικονοµικών µεγεθών
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης έχουν συνταχθεί µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικών
Αναφορών (ΔΠΧΑ). Η εξέλιξη των κυριότερων οικονοµικών µεγεθών της Τράπεζας αναλύεται παρακάτω.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες: Το ύψος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες προ προβλέψεων ανήλθε στα 272,1 εκατ.
ευρώ από 257 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις στη χρήση ανήλθαν σε 72,2 εκατ. ευρώ από
69,3 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες
στο ΧΑ (Χρηµατιστήριο Αθηνών) αξίας 35 χιλ. ευρώ έναντι 45 χιλ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση, µε την µεταβολή να οφείλεται σε
αποτιµήσεις εύλογης αξίας.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων: Περιλαµβάνει
συµµετοχές προς επιχειρήσεις αξίας 46 χιλ. ευρώ, µετά από αποµειώσεις, µε το ποσό να παραµένει σταθερό σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. Η συµµετοχή στην Πανελλήνια Τράπεζα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ έχει αποµειωθεί πλήρως, όπως και λοιπές
συµµετοχές ύψους 41 χιλ. ευρώ.

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία: Περιλαµβάνονται ενσώµατα πάγια στοιχεία και δικαιώµατα χρήσης από
µισθώσεις µε λογιστική αξία 5,6 εκατ. ευρώ στη χρήση έναντι 5,7 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Περιλαµβάνονται µηχανογραφικές εφαρµογές και λοιπές εφαρµογές λογισµικού µε λογιστική αξία
325 χιλ. ευρώ έναντι 345 χιλ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Η καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 7,1 εκατ. ευρώ εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 και υπό προϋποθέσεις µετατρέπονται σε
οριστική φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου (DTC – Deferred Tax Credit).

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού: Ανήλθαν σε 20,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 εκατ. ευρώ αφορούν την αξία των ακινήτων που
έχουν αποκτηθεί από πλειστηριασµούς, 5,3 εκατ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις από φορολογικές αρχές και το Ελληνικό Δηµόσιο και
4 εκατ. ευρώ αφορούν απαίτηση από το ΤΕΚΕ (Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων). Στις απαιτήσεις από φορολογικές
αρχές και το Ελληνικό Δηµόσιο συµπεριλαµβάνονται 3,9 εκατ. ευρώ που αφορούν εισπρακτέα ποσά που έχουν προκύψει µετά από
ολοκλήρωση πλειστηριασµών και τελικών πινάκων κατάταξης και τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί γιατί εκκρεµούν ανακοπές από
φορείς του Δηµοσίου και 1,2 εκατ. ευρώ που αφορούν τόκους εισπρακτέους που επιδικάστηκαν σε υπόθεση σχετικά µε
απαιτούµενες εγγυήσεις δηµοσίου.

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα: Αποτελούνται από τους λογαριασµούς ταµείου, διαθεσίµων στην κεντρική τράπεζα και
απαιτήσεων από πιστωτικά ιδρύµατα και ανήλθαν στη χρήση 2020 στα 32 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ το 2019.
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα: Διαµορφώθηκαν στο ποσό των 12 χιλ. ευρώ και αφορούν καταθέσεις άλλων πιστωτικών
ιδρυµάτων στη Τράπεζα.

Υποχρεώσεις προς πελάτες: Διαµορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ από 208 εκατ. ευρώ στη προηγούµενη χρήση, αυξηµένες στο
πλαίσιο του γενικού κλίµατος επιστροφής καταθέσεων στο πιστωτικό σύστηµα.
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Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης: Ανήλθαν στα 10,7 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση, µε την αύξηση
να οφείλεται κυρίως στην αντικατάσταση οµολόγων αξίας 3,3 εκατ. ευρώ τον Δεκέµβριο 2020 µε νέα έκδοση οµολόγων αξίας 4,5
εκατ. ευρώ.

Λοιπές υποχρεώσεις: Περιλαµβάνονται κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν έξοδα πληρωτέα, παρακρατηθέντες φόρους και
εισφορές, προµηθευτές, επιταγές έκδοσης της τράπεζας, συναλλαγές µέσω ΔΙΑΣ, επιταγές ως ενέχυρα χορηγήσεων πελατών
αποσταλείσες προς είσπραξη, υποχρεώσεις από µισθώσεις, προβλέψεις αποζηµιώσεων και καταλογισθείσες αποζηµιώσεις
πελατών συνολικής αξίας 3,9 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020. Τα σηµαντικότερα υπόλοιπα στην κατηγορία αυτή στο τέλος της χρήσης
αποτελούν οι επιταγές έκδοσης της Τράπεζας ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, οι επιταγές ενεχύρων που έχουν σταλεί προς είσπραξη ποσού
0,9 εκατ. ευρώ, η υποχρέωση για µισθωµένα ακίνητα ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις από συναλλαγές µέσω ΔΙΑΣ ύψους
0,28 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις αποζηµιώσεων ύψους 0,25 εκατ. ευρώ.

Ίδια κεφάλαια: Ανήλθαν στο ποσό των 15,4 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση έναντι 14,6 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Η
αύξηση οφείλεται στις εισφορές των συνεταίρων της Τράπεζας (συµµετοχή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και ποσά υπέρ το άρτιο)
που ανήλθαν στη χρήση σε 0,3 εκατ. ευρώ και στο συνολικό αποτέλεσµα της χρήσης, µετά από φόρους, ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.
Καθαρά έσοδα από τόκους: Ανήλθαν στο ποσό των 8,2 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 41 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης των
εξόδων τόκων κατά 323 χιλ. ευρώ και της µείωσης των εσόδων από τόκους κατά 282 χιλ. ευρώ.

Καθαρά έσοδα προµηθειών: Διαµορφώθηκαν στα 0,8 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 285 χιλ. ευρώ σε σχέση µε το 2019, κυρίως λόγω
της αύξησης των εξόδων προµηθειών κατά 230 χιλ. ευρώ.

Λειτουργικά έξοδα: Διαµορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 142 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι
αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά 87 χιλ. (ετήσια µείωση 2,5%) και τα έξοδα διοίκησης µειώθηκαν κατά 48 χιλ.
ευρώ.

Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων: Διαµορφώθηκαν στα 3,5 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 252 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. Η µείωση οφείλεται κυρίως στο αποτέλεσµα των προµηθειών.

Προβλέψεις – αποµειώσεις: Αφορά προβλέψεις χορηγήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για χορηγήσεις, 10 χιλ. ευρώ για εγγυητικές
επιστολές και 254 χιλ. ευρώ για λοιπές προβλέψεις. Οι προβλέψεις παραµένουν σηµαντικές λόγω της εφαρµογής των ΔΠΧΑ.

Κέρδη ζηµίες προ φόρων και µετά από φόρους: Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στη χρήση 2020 στο ποσό των 0,7 εκατ.
ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Αντίστοιχα τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στα 540 χιλ. ευρώ στη
χρήση 2020, από 872 χιλ. ευρώ στη χρήση 2019.

Στόχοι και Δραστηριότητες 2021
Οι στόχοι και οι σηµαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2021 συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Ολοκλήρωση εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας της µηχανογραφικής εφαρµογής CSB2 της εταιρίας NATECH, η οποία θα
αποτελέσει την πλήρη πλατφόρµα υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (core banking system).
• Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήµατος στην Ελασσόνα.
• Συνέχιση της προσπάθειας αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της περαιτέρω εξυγίανσης ισολογισµού από τα
προβληµατικά δάνεια.
• Διατήρηση και αύξηση ει δυνατόν των θέσεων εργασίας.
• Σταδιακή υλοποίηση της εφαρµογής σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας στο σύνολο των Καταστηµάτων και υπηρεσιών της
Τράπεζας µε σκοπό τη µείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσµατικότερη χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών.
• Συνέχιση ανάπτυξης των συστηµάτων ενηµέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.
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• Διαρκής αναβάθµιση υπηρεσιών Web Banking για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών συνεταίρων.
• Περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών µέσω τερµατικών POS στους πελάτες εµπόρους της Τράπεζας για πληρωµές µε αποδοχή καρτών.
• Συνέργειες µε άλλους οργανισµούς µε στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των καρτών στους κατόχους τους.
• Διαρκής αναβάθµιση της ιστοσελίδας της τράπεζας µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση των πελατών συνεταίρων
• Προώθηση της πώλησης των ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας που περιήλθαν στην κατοχή της από πλειστηριασµούς.
• Εργασίες αναβάθµισης του Εναλλακτικού Κέντρου Μηχανογράφησης στην Καλαµπάκα.
• Ολοκλήρωση εργασιών του Εναλλακτικού Κέντρου Διοίκησης στο υπόγειο Καταστήµατος στη Λάρισα, που θα χρησιµοποιηθεί σε
περίπτωση φυσικής καταστροφής του κτηρίου Διοίκησης.
• Συνέχιση συνεργασίας µε το European Investment Fund για προώθηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µέσω εγγυήσεων σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• Αξιοποίηση του νέου χρηµατοδοτικού εργαλείου ESIF-EAFRD Greece Fund of Funds, για τη χρηµατοδότηση αγροτών και
επιχειρήσεων µεταποίησης αγροτικής παραγωγής.
• Συνεργασία µε εταιρείες γεωργικού εξοπλισµού για την προώθηση δανείων προς τους αγρότες µέσω προγραµµάτων των σχεδίων
βελτίωσης 4.1.1 και 4.1.3.
• Συνέχιση της συµµετοχής στα προγράµµατα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ), του Ταµείου
Εγγυήσεων και νέων προγραµµάτων µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας.
• Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης ΕΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
• Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών.
• Προώθηση διάθεσης εταιρικών µερίδων Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
• Συνέχιση της προσπάθειας για την πώληση χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων εφόσον το επιτρέπουν οι οικονοµικές
συνθήκες και τα εργαλεία που θα είναι διαθέσιµα (Ηρακλής 2, Bad Bank, συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε το
αντικείµενο).
• Έκδοση µετατρέψιµων οµολόγων ποσού 1 εκατ. ευρώ, για ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας
• Προώθηση της Ιδέας της Αποταµίευσης στη Θεσσαλία.
• Προώθηση API's εφαρµογών (Open Banking).
• Ολοκλήρωση της επένδυσης στο "Ψηφιακό Άλµα", σύµφωνα µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό ύψους 400 χιλ. ευρώ για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τράπεζας.
• Συνεχής διαδικασία πληροφόρησης επιχειρήσεων, φορέων, συλλογικοτήτων σε όλη τη Θεσσαλία για τη δράση και τις
δυνατότητες συνεργασίας µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
• Συµµετοχή στις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προσωρινή στέγαση σεισµόπληκτων οικογενειών στις
περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Τρικάλων, ύψους 20 χιλ. ευρώ.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών της Τράπεζας και σε
συνθήκες και όρους αγοράς. Επιπλέον ανάλυση παρέχεται στη σηµείωση 34 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

i

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις των πελατών της Τράπεζας αυξήθηκαν σηµαντικά στη χρήση ανερχόµενες στο τέλος της χρήσης στα 237 εκατ. ευρώ.
Ποσοτικά η αύξηση ανήλθε στα 29 εκατ. ευρώ και ποσοστιαία στο 14%. Οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν από τα
143 δις ευρώ το 2019 σε 163 δις ευρώ το 2020. Κατά τη διάρκεια του έτους οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
επανήλθαν στα επίπεδα πριν την κρίση των capital controls. Η πιστωτική γραµµή που είχε λάβει η Τράπεζα από συστηµική
τράπεζα, ύψους 15 εκατ. ευρώ µειώθηκε στα 4 εκατ. ευρώ και δε χρησιµοποιήθηκε καθόλου. Η γραµµή παραµένει ενεργή για να
αντιµετωπίζονται ανάγκες έκτακτης ρευστότητας.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Συµπεριλαµβάνονται καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων)

2016

2017

2018

2019

2020

Καταθέσεις όψεως

25.360

28.646

33.787

39.912

59.119

Καταθέσεις ταµιευτηρίου

23.771

21.838

23.085

26.671

30.887

Καταθέσεις προθεσµίας

112.158

125.596

141.614

141.043

146.896

Σύνολο Καταθέσεων

161.288

176.080

198.486

207.625

236.903

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (στα ποσά συµπεριλαµβάνεται και η συσσώρευση των τόκων).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η κατανοµή των καταθέσεων διαφοροποιήθηκε κατά το έτος 2020
µε αυτή του έτους 2019 . Οι καταθέσεις προθεσµίας ανέρχονται
σε ποσοστό 62% του συνόλου από 68% το προηγούµενο έτος, οι
καταθέσεις ταµιευτηρίου σε ποσοστό 13% από 13% και οι όψεως
σε 25% από 19% αντίστοιχα.

62,01%
13,04%

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.

24,96%

Προθεσμίας

ii

Ταμιευτηρίου

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 βιώσιµα από άποψη κερδοφορίας.

Όψεως

Χορηγήσεις

Για το 2020 ο ρυθµός χρηµατοδότησης στο σύνολο του Ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος αυξήθηκε σε 13,8% έναντι -1,3% το 2019
προς τον Ιδιωτικό και Δηµόσιο τοµέα. Όσον αφορά στο Δηµόσιο
τοµέα, για το 2020, υπήρξε αύξηση του ρυθµού χρηµατοδότησης
κατά 65,5% (από -5,5% το 2019) και στον Ιδιωτικό τοµέα κατά
3,5% (από -0,6% το 2019). Ειδικότερα για τα επιχειρηµατικά δάνεια
οι χρηµατοδοτήσεις προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις
αυξήθηκαν κατά 10,0%, προς Ελεύθερους επαγγελµατίες,
ατοµικές επιχειρήσεις και αγρότες κατά 1,8% και προς Ιδιώτες
µειώθηκε κατά 2,5%. Στη λιανική τραπεζική για τις
χρηµατοδοτήσεις προς Ιδιώτες προκύπτει ότι στα Στεγαστικά
δάνεια υπήρξε µια µείωση της τάξης του 2,7%, στα Καταναλωτικά
δάνεια 2,2% και στα Λοιπά προσωπικά δάνεια µία αύξηση κατά
6,0%.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το 2020 στήριξε την
πραγµατική τοπική οικονοµία της Θεσσαλίας τόσο µε την
ανανέωση των υφιστάµενων χρηµατοπιστωτικών ορίων, όσο και
µε την επέκταση στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο κατά +5,89% σε
σχέση µε το 2019, φτάνοντας τις συνολικές χορηγήσεις (εκτός
εγγυητικών επιστολών) στα 272,09 εκ. € (προ προβλέψεων).
Στόχο αποτέλεσε η τόνωση της Θεσσαλικής οικονοµίας µε την
παροχή ρευστότητας τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρήσεις µε
υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευοίωνες προοπτικές, δίνοντας
βαρύτητα σε τοµείς προτεραιότητας όπως:
• στη χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων επιχειρήσεων και Ελευθέρων
επαγγελµατιών όλων των κλάδων της οικονοµίας, για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων
χρηµατοοικονοµικών αναγκών και έκτακτων επιβαρύνσεων,
καθώς και τη στήριξη νέων βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων.
• στη στήριξη υφιστάµενων πελατών – επιχειρήσεων και ιδιωτών
– πληττόµενων από την πανδηµία Covid-19.
• στη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid
-19 µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων.
• στην προσφορά σηµαντικού αριθµού προϊόντων ρύθµισης των
εξυπηρετούµενων και µη εξυπηρετούµενων δανείων όλων των
κατηγοριών.
• στην παροχή οικονοµικής βοήθειας προς τους ιδιώτες µέσω
των στεγαστικών, καταναλωτικών και προσωπικών δανείων, αλλά
και µέσω διαφόρων προγραµµάτων (Εξοικονοµώ ΙΙ, Green Life,
κ.α.).
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Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου ανά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας:

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (31/12/2020)
Επιχειρηµατική Πίστη
Γεωργία, Δασοκοµία, Αλιεία
Ορυχεία και Λατοµεία

259.160
6.164
376

Μεταποίηση

44.350

Κατασκευές

45.177

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο,
Επισκευές Οχηµάτων

61.414

Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος
και εστίασης

8.917

Αποθηκεύσεις και µεταφορές
πλην πλωτών µεταφορών

1.323

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

782

Ελεύθεροι επαγγελµατίες,
αγρότες, ατοµικές επιχ.

63.616

Λοιποί κλάδοι

27.041

Πίστη Ιδιωτών

12.511

Προς ∆ηµόσιο

424

Σύνολο

272.095
Σε χιλιάδες €.

Γεωργία, Δασοκοµεία, Αλιεία
Ορυχεία και Λατοµεία

22,57%

Μεταποίηση

16,60%

Κατασκευές
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Επισκευές Οχηµάτων

4,60%

Υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης

9,94%

0,16%

Αποθηκεύσεις και µεταφορές πλην πλωτών µεταφορών
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

23,38%

0,29%

Ελευθεροι επαγγελµ. αγροτες, ατοµικές επιχ.

16,30%

Λοιποί κλάδοι
Πίστη Ιδιωτών

2,27% 3,28%

Προς Δηµόσιο

0,49% 0,14%

4,60%

Επιχειρηµατική Πίστη

0,16%

Πίστη Ιδιωτών
Προς Δηµόσιο

95,25%

iii

Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε, προς επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες όλων των κλάδων της οικονοµίας στα 259,16 εκ.
ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 95,25% των συνολικών χορηγήσεων,
προς Ιδιώτες στα 12,51 εκ. ευρώ (4,60%) και προς Δηµόσιο στα
0,42 εκ. ευρώ (0,15%).

Διαχείριση Κινδύνων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ανήκει στα «λιγότερο σηµαντικά» ιδρύµατα (LSI’s) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος
και σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΚΤ εποπτεύεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, διαθέτοντας επαρκή
µέσα για την αναβάθµιση πολιτικών, µεθόδων και υποδοµών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων
αρνητικών επιπτώσεων στα οικονοµικά της αποτελέσµατα και την κεφαλαιακή της βάση, η σταθερότητα και συνέχιση των εργασιών
της και η συµµόρφωση µε τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική
εποπτεία και των αρµόδιων εποπτικών αρχών.
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Στη διαδικασία σχεδιασµού, παρακολούθησης, διαχείρισης των κινδύνων και της αξιολόγησης της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων
σε σχέση µε το ύψος και τη µορφή των αναλαµβανόµενων κινδύνων, πρωταρχικό ρόλο έχει η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων στην
οποία, σχετικές µε τη διαχείριση κινδύνων αρµοδιότητες, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. Η Επιτροπή
Διαχείρισης Κινδύνων εισηγείται στο Δ.Σ. θέµατα ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης των κεφαλαίων της Τράπεζας, καθορίζει τις
αρχές και εγκρίνει τις πολιτικές που θα πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των αναλαµβανοµένων κινδύνων, ενώ παράλληλα
παρακολουθεί την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Έχει την ευθύνη για τη χάραξη, εφαρµογή και παρακολούθηση της
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, µέσα στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής που έχει χαράξει το Διοικητικό
Συµβούλιο.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Τράπεζας αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνων συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και µεθόδων διαχείρισης κινδύνων, αναλόγως του µεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της
επιχειρηµατικής στρατηγικής της Τράπεζας.
• Διασφάλιση της συνεχούς εναρµόνισης και συµµόρφωσης µε τις εποπτικές απαιτήσεις.
• Στήριξη της τοπικής (Θεσσαλικής) οικονοµίας µέσα από την παροχή χρηµατοδότησης σε επιλεγµένες υγιείς επιχειρήσεις µε
αποδεκτά οικονοµικά στοιχεία και εξασφαλίσεις και σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας µε θετικό αποτύπωµα στο ΑΕΠ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε σκοπό τη βελτίωση του αποτελέσµατος και της βιωσιµότητας της Τράπεζας.
• Υποστήριξη της διαδικασίας αποφάσεων για τη βέλτιστη κατανοµή κεφαλαίων.
• Στήριξη των επιχειρηµατικών µονάδων για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και την εκπλήρωση των επιχειρηµατικών τους
στόχων.
• Επιτυχή διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της πρόσφατης παγκόσµιας πανδηµίας και της οικονοµικής κρίσης που
δηµιουργείται ως απόρροιά της, προκειµένου να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας, µε
κατεύθυνση τη βελτίωση της ρευστότητας, τη διατήρηση και αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και την αποτελεσµατική
διαχείριση των προβληµατικών δανείων µε στόχο τη µεγιστοποίηση του οφέλους.
• Επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισµό των ορίων κινδύνων τα οποία διατηρούν τα επίπεδα κινδύνου σύµφωνα µε τη διάθεση
ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.
• Συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση του επιχειρηµατικού µοντέλου της Τράπεζας.
• Ενίσχυση της επίγνωσης αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνων και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας κινδύνου
στην Τράπεζα.
• Υπολογισµό των ενδεχόµενων ζηµιών του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
• Συµµετοχή στο µελλοντικό επιχειρηµατικό σχεδιασµό.
• Συµµετοχή στο σχεδιασµό ανάπτυξης εσωτερικών εφαρµογών και συστηµάτων.
Η Τράπεζα εφαρµόζει τις εποπτικές οδηγίες και υλοποιεί τις οποιαδήποτε οδηγίες της ΤτΕ, ακολουθώντας όλες τις κανονιστικές
απαιτήσεις.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων η Τράπεζα εφαρµόζει µε συνέπεια τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης όπως
προβλέπονται από το Ν. 4261/2014 και την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006. Ο έλεγχος της Τράπεζας ασκείται α) από το Σύστηµα Εσωτερικού
Ελέγχου που περιλαµβάνει τις επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και τις υπηρεσιακές µονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, β) τους Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση και γ) από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί και αξιολογεί σε διαρκή βάση όλους τους σηµαντικούς κινδύνους, µε σκοπό την
ανάπτυξη του πλαισίου διαχείρισής τους, τον εµπλουτισµό των υφιστάµενων διαδικασιών και συστηµάτων και τη δηµιουργία νέων
τεχνικών αντιµετώπισής τους, διαφυλάσσοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της και
την κεφαλαιακή της επάρκεια. Επιπλέον ελέγχει τα όρια ανοχής ανάληψης κινδύνων που έχει θέσει η Τράπεζα, τόσο ανά είδος, όσο
και σε συνολικό επίπεδο κινδύνου. Το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων αποτελείται από ποιοτικά στοιχεία και ποσοτικούς
δείκτες και όρια, που παρακολουθούνται σε συνεχή βάση (τουλάχιστον µηνιαία) και αναφέρονται στη Διοίκηση, µε σκοπό τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Τράπεζας, την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, καθώς και την επίτευξη της
κερδοφορίας.
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Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλόµενων µερών (επιχειρηµατικού
χαρτοφυλακίου), µέσω των Credit officers των Καταστηµάτων και εκτιµά το ενδεχόµενο και την πιθανότητα αθέτησης των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα Rating της εταιρείας Systemic Risk Management, το οποίο
εφαρµόζει από το 2005. Σε µεγάλες, για τα δεδοµένα της Τράπεζας, πιστοδοτικές σχέσεις χρησιµοποιείται παράλληλα και το
υπόδειγµα Rating της εταιρείας Icap. Βάσει πολιτικής η πιστοληπτική διαβάθµιση του κάθε πιστούχου (επιχειρηµατικού
χαρτοφυλακίου) υπολογίζεται κατά τον καθορισµό των πιστοδοτικών ορίων και ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αλλά και
σε εξαµηνιαία βάση σε ορισµένες περιπτώσεις.
Για το 2020 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αφορά σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (δάνεια, πιστωτικές κάρτες, leasing,
overdrafts & εγγυητικές επιστολές µετά ccf) προς επιχειρήσεις και ιδιώτες ανήλθε σε 287,24 εκ. € εκ των οποίων τα 134,01 εκ. €
ανήκουν στην κατηγορία των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν και ήταν σε
ισχύ µέχρι 31/12/2020 ανήλθε σε 33,89 εκ. €, µε µέγιστο όριο έκδοσης εγγυητικών επιστολών για την Τράπεζα τα 70 εκ. €
(έγγραφο Υπουργείου Οικονοµικών υπ’ αρίθµ. 2/20219/0025/17-3-2011), ενώ έχουν καταπέσει εγγυητικές ύψους 1,03 εκ €. Οι
πιστωτικές κάρτες συνολικά ήταν 75,78 χιλ. € εκ των οποίων τα 35,45 χιλ. € σε καθυστέρηση και το συνολικό υπόλοιπο των
χρηµατοδοτικών µισθώσεων ανήλθε σε 2,61 εκ. €, εκ των οποίων τα 2,04 εκ. € σε καθυστέρηση. Η Τράπεζα επιπλέον προχωρά σε
προβλέψεις αποµείωσης αξίας για τις απαιτήσεις στις οποίες υπάρχει περίπτωση µερικής ή ολικής αδυναµίας είσπραξής τους. Οι
συνολικές προβλέψεις µε 31/12/2020 έφτασαν τα 72,40 εκ. €, οι οποίες αφορούν σε επισφαλή δάνεια, εγγυητικές επιστολές,
πιστωτικές κάρτες και οφειλές χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο δείκτης κάλυψης συνόλου προβλέψεων προς το υπόλοιπο των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων φτάνει στο 54,02% και ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων στο σύνολο των ανοιγµάτων,
αφαιρώντας τις προβλέψεις, διαµορφώνεται στο 28,68%, το οποίο καλύπτεται από αντίστοιχα καλύµµατα – εξασφαλίσεις.
Για τον υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, εφαρµόστηκε η τυποποιηµένη
προσέγγιση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EE) 575/2013 όπως ισχύει, µε τη χρήση του εξειδικευµένου λογισµικού προγράµµατος RV
Credit της εταιρείας Systemic Risk Management. Τα ανοίγµατα της Τράπεζας ταξινοµούνται σε κατηγορίες και σταθµίζονται µε
διαφορετικούς συντελεστές, όπως αυτοί ορίζονται στον εν λόγω Κανονισµό (EE) 575/2013.
Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου η Τράπεζα εφαρµόζει σειρά από διαδικασίες και ποιοτικά στοιχεία που συνθέτουν τη
συνολική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
• Όσον αφορά στις εγκριτικές διαδικασίες το Κατάστηµα αξιολογεί και εισηγείται και η κεντροποιηµένη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων
επαναξιολογεί όλα τα αιτήµατα αλλά και τις εκταµιεύσεις δανείων καλύπτοντας πλήρως την αρχή ‘4-eyes principle’.
• Επικαιροποιείται η πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις εκάστοτε κανονιστικές
υποχρεώσεις και την οικονοµική κατάσταση της χώρας.
• Επικαιροποιείται συνεχώς από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κινδύνων και εγκρίνεται από την
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Διοικητικό Συµβούλιο.
• Εφαρµόζεται µεθοδολογία εκτίµησης της αναµενόµενης απόδοσης των πιστοδοτικών σχέσεων και σύνδεσής της µε τη σχετική
προπαρασκευαστική ανάλυση των αιτηµάτων.
• Λειτουργεί ανεξάρτητη Διεύθυνση Καθυστερήσεων, συµπεριλαµβάνοντας τα τµήµατα των προσωρινών και των οριστικών
καθυστερήσεων, επικαιροποιώντας όποτε απαιτείται τη στρατηγική διαχείρισης καθυστερήσεων και την πολιτική λειτουργίας,
διαδικασιών και διαχείρισης του ληξιπρόθεσµου και ρυθµισµένου/αναδιαρθρωµένου χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα
από τους εποπτικούς κανόνες.
• Επικαιροποιούνται οι πολιτικές και οι εγκύκλιοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για τη συµπλήρωση και βελτίωση της ορθής
εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για τον περιορισµό του λειτουργικού κινδύνου.
• Λειτουργεί η επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), αποτελώντας το όργανο λήψης αποφάσεων για την
οικονοµική πολιτική της Τράπεζας. Το όργανο αυτό προσδιορίζει τους βασικούς οικονοµικούς στόχους της Τράπεζας όπως
απόδοση, κερδοφορία, µεγέθυνση, ορίζει τους κατευθυντήριους άξονες, τις βασικές ενέργειες και τα µέσα διαχείρισης των
στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού και επεµβαίνει έγκαιρα και αποφασιστικά για να εξασφαλίσει την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο
αυτό λαµβάνει υπόψη παράγοντες όπως, το µέγεθος των κινδύνων που αναλαµβάνει η Τράπεζα, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που
πρέπει να διαθέτει, τον ανταγωνισµό, τις συνθήκες της αγοράς, κ.α.
Η Τράπεζα, µέσω της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στα πλαίσια διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των κινδύνων, εξετάζει
και παρακολουθεί µια σειρά από κινδύνους όπως, Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Αγοράς, Λειτουργικός Κίνδυνος, Κίνδυνος
Συγκέντρωσης, Επιτοκιακός Κίνδυνος (από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών), Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος
Επιχειρηµατικού Μοντέλου και Κερδοφορίας, Κίνδυνος Κεφαλαίων, Κίνδυνος Στρατηγικής, Κίνδυνος Φήµης, Κίνδυνος
Διακανονισµού, Κίνδυνος Συµµόρφωσης, Νοµικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Πληροφοριακών συστηµάτων, Κίνδυνος
Αντισυµβαλλοµένου, Συναλλαγµατικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Τιτλοποίησης, Υπολειπόµενος Κίνδυνος, ενώ υπολογίζει σενάρια
ακραίων καταστάσεων σε βάθος τριετίας και επικαιροποιεί ετήσια το Σχέδιο Ανάκαµψης για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
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iv

Αποτελέσµατα Χρήσης

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 10,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι
παράγοντες που επέδρασαν είναι η σηµαντική αύξηση του υπολοίπου η οποία αντισταθµίστηκε από το µειωµένο έσοδο από
χορηγήσεις σε καθυστέρηση και τη µείωση του µέσου επιτοκίου χορηγήσεων. Τα έξοδα τόκων ύψους 2,2 εκ. ευρώ µειώθηκαν
ελαφρά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, µε την αύξηση των καταθέσεων να αντισταθµίζεται από τη µείωση του επιτοκίου.
Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών το µικτό αποτέλεσµα τόκων ύψους 8,1 εκατ. ευρώ να παραµείνει το ίδιο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση.
Τα έσοδα προµηθειών παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της προηγούµενης χρήσης. Παρά την κρίση λόγω της πανδηµίας, η
τράπεζα διατήρησε τα έσοδα των τραπεζικών εργασιών, µε την αξιοποίηση από το πελατολόγιο της Τράπεζας των συστηµάτων
πληρωµών ΔΙΑΣ, της χρήσης των πιστωτικών καρτών, του internet banking, των συσκευών POS από τους εµπόρους που
συνεργάζονται µαζί µας, µαζί µε τις «κλασικές» εργασίες, όπως οι εγγυητικές επιστολές, η διαχείριση των επιταγών κλπ. Η
αύξηση εξόδων προµηθειών οδήγησε σε µείωση των καθαρών εσόδων προµηθειών στα 800 χιλ από 1 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα χρήσης που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα τόκων, τα καθαρά έσοδα προµηθειών και τα λοιπά έσοδα της
τράπεζας ανήλθαν στα 8,9 εκατ. σε σχέση µε τα 9,3 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα µισθοδοσίας 3,3 εκατ. ευρώ µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα λοιπά
έξοδα διοίκησης ύψους 1,6 εκ. ευρώ παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε το 2019. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 519 χιλ. από 527 χιλ.
ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Το αποτέλεσµα προ προβλέψεων ανήλθε στα 3,5 εκ. ευρώ ελαφρά µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Η Τράπεζα προχώρησε και σε αυτή τη χρήση σε σηµαντικές προβλέψεις για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου του
χαρτοφυλακίου της, οι οποίες έγιναν και µε το αυστηρότερο πλαίσιο ΔΠΧΑ 9. Οι προβλέψεις ανήλθαν στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης για να συµπεριλάβει στην τρέχουσα χρήση όλες τις επιπτώσεις της υπόθεσης του καταστήµατος 108, αναγνώρισε
προβλέψεις ποσού 250 χιλ. ευρώ περίπου
Το αποτέλεσµα της χρήσης προ φόρων ανήλθε σε 700 χιλ ευρώ µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επίσης τα κέρδη
µετά από φόρους ανήλθαν στα 540 χιλ. από 872 χιλ ευρώ στην προηγούµενη χρήση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

2016

2017

2018

2019

2020

Έσοδα από τόκους

10.042.597

9.498.170

10.065.389

10.667.157

10.385.548

Έξοδα από τόκους

-2.524.158

-2.514.080

-2.530.851

-2.543.371

-2.220.541

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΚΩΝ

7.518.439

6.984.090

7.534.538

8.123.786

8.165.007

Έσοδα προµηθειών

1.004.562

1.302.479

1.509.579

1.694.151

1.639.334

Έξοδα προµηθειών

-107.440

-315.636

-459.905

-613.423

-843.492

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

897.122

986.843

1.049.674

1.080.728

795.842

Λοιπά έσοδα - έξοδα

113.793

342.696

20.056

127.112

-23.235

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

8.529.354

8.313.629

8.604.268

9.331.626

8.937.614

Λειτουργικά έξοδα

-4.930.764

-5.150.983

-5.274.175

-5.614.386

-5.472.243

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

3.598.590

3.162.646

3.330.093

3.717.240

3.465.371

Προβλέψεις

-2.969.414

-2.310.170

-2.093.868

-2.273.198

-2.765.137

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

629.176

852.476

1.236.225

1.444.042

700.234

Φόρος εισοδήµατος

-119.276

-364.049

-411.105

-572.237

-159.736

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

509.900

488.427

825.120

871.805

540.498

20

Ποσά σε €.

v

Συνεταίροι – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα

Οι συνεταίροι την 31 Δεκεµβρίου 2020 ανήλθαν στους 16.715 αυξηµένοι κατά 6,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι εισφορές
των συνεταίρων έχουν αυξήσει το κεφάλαιο κατά 305 χιλιάδες ευρώ. Η ονοµαστική τιµή της µερίδας έχει οριστεί στα 25 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- ΚΕΡΔΩΝ

2016

2017

2018

2019

2020

Αριθµός Συνεταίρων

12.680

13.510

14.460

15.682

16.715

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

329.724

334.136

344.282

393.020

400.930

12.097.574

12.259.448

12.615.424

9.825.500

10.023.250

26,00

24,73

23,81

25,06

23,99

Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Μέση αναλογία µερίδων ανά συνεταίρο

Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν στα 15,4 εκ ευρώ, αυξηµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 0,8 εκ. ευρώ. Στην
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων συνεισέφερε η κερδοφορία κατά ποσό του 0,5 εκ. χιλ. και η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά
0,3 εκ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
- ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2016

2017

2018

2019

2020

Συνεταιριστικό κεφάλαιο

12.097.574

12.259.448

12.615.424

9.825.500

10.023.250

Διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο

14.276.040

14.319.494

14.374.061

14.487.330

14.594.653

Αποθεµατικά

4.044.679

4.189.600

4.331.087

4.463.001

4.561.119

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

-17.336.220

-17.004.545

-19.157.051

-14.187.784

-13.802.394

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

13.082.073

13.763.997

12.163.521

14.588.047

15.376.628

329.724

334.136

344.282

393.020

400.930

Ονοµαστική τιµή µερίδας

36,69

36,69

36,69

25,00

25,00

Λογιστική αξία µερίδας

39,68

41,19

35,33

37,12

38,35

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

Ποσά σε ευρώ (στα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2013 έγιναν οι προσαρµογές για την πρώτη εφαρµογή ΔΠΧΑ)

Με βάση τα θετικά αποτελέσµατα της τράπεζας η λογιστική αξία της µερίδας ανήλθε στα 38,35 ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ

2016

2017

2018

2019

2020

Ονοµαστική τιµή

36,69

36,69

36,69

25,00

25,00

Τιµή αγοράς µερίδας

39,68

41,19

35,33

37,12

38,35

Σύµφωνα µε το άρθρο 149 του Ν. 4261/2014, για την εξόφληση συνεταιριστικών µερίδων του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (Α` 196)
που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα, απαιτείται προηγούµενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 77 και 78 του Κανονισµού 575/2013/ΕΕ, όπως αυτά εξειδικεύονται στον κατ` εξουσιοδότηση Κανονισµό 241/2014/ΕΕ.
Σύµφωνα µε το καταστατικό και βάσει της λογιστικής αξίας της µερίδας, η τιµή της εξαγοράς της µερίδας ορίστηκε στα 38,35
ευρώ. Επειδή οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης παραµένουν κυρίως στο µέτωπο των κόκκινων δανείων αλλά και των
επιπτώσεων της πανδηµίας COVID 19, το εποπτικό πλαίσιο παραµένει αυστηρό στα θέµατα µείωσης κεφαλαίων και διανοµών και
για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να µη γίνει εξαγορά µερίδων στη τρέχουσα χρήση, ούτε
διανοµή µερίσµατος. Αναµένεται ότι µόλις εξοµαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα και
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, αφενός η τιµή εξαγοράς της µερίδας θα επανέλθει στα
υψηλά επίπεδα που ήταν τα προηγούµενα έτη, ενώ µε την αναµενόµενη κερδοφορία θα υπάρξουν και πάλι υψηλές µερισµατικές
αποδόσεις στους συνεταίρους µας.
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7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ COVID - 19
Για περισσότερο από µισό αιώνα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) λειτούργησε ως το βασικό όχηµα για την ισόρροπη
αντιµετώπιση της οικονοµικής, κοινωνικής, δεοντολογικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας µιας επιχείρησης,
αποτελώντας έναν από τους πιο δυναµικούς και απαιτητικούς τοµείς της δραστηριότητάς της.
Στις αρχές του 2020 η πανδηµία COVID-19 µας εισήγαγε σε µια εποχή, κατά την οποία είδαµε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο να
προχωρούν µε γρήγορο ρυθµό σε αλλαγές έχοντας ως βασικό γνώµονα το καλό των εργαζοµένων, των πελατών και της κοινωνίας.
Λόγω των συνθηκών, αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόµενοι αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν στη διαδικασία της
αποµακρυσµένης εργασίας. Αυτή η νέα πραγµατικότητα ανέδειξε εργαλεία και τεχνολογίες που βοήθησαν τις εργασιακές οµάδες
να δουλέψουν πιο έξυπνα, ενώ διευκόλυνε τη γονική µέριµνα και έριξε φως στην ισότιµη πρόσβαση στην τεχνολογία και τους
πόρους, οδηγώντας σε νέες πολιτικές και οφέλη για τους εργαζόµενους.
Είναι αλήθεια πως οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω του COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο πρωτοφανείς αντιδράσεις και
ανέδειξαν τη γενναιοδωρία αλλά και την ετοιµότητα πολλών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, τι θα συµβεί όταν ο ιός θα είναι παρελθόν; Οι επιχειρήσεις που στην παρούσα φάση πρόταξαν κοινωνικά υπεύθυνες
πρακτικές χρειάζεται πλέον να προετοιµαστούν για το επόµενο βήµα και να χαράξουν πολιτικές στο επίκεντρο των οποίων θα
βρίσκεται η προσέγγιση του ευρύτερου οφέλους. Και το κλειδί γι’ αυτό είναι η αυθεντικότητα.

Πραγµατικότητα και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις έχουν εθελοντικά δεσµευθεί σε µια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συµπεριφορά.
Ως εκ τούτου προτού προβούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εξετάζουν τον αντίκτυπο που θα έχει σε κοινωνικό, οικονοµικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσέφερε προς:
α) το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας «Κουτλιµπάνειο & Τριανταφύλλειο» έναν (1) αναπνευστήρα ΜΕΘ τύπου SERVO – I του
κατασκευαστικού οίκου MAQUET (GETINGE GROUP) Σουηδίας συνολικής καθαρής αξίας € 23.000,00.
β) το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας τρεις (3) φορητές µονάδες αναπνευστήρων πίεσης όγκου Astral 150
(συνοδευόµενων από τροφοδοτικό ρεύµα, διπλό κύκλωµα σωλήνωσης, συνδετικό οξυγόνου και οδηγίες χρήσης), τρεις (3)
τροχήλατες βάσεις για αναπνευστήρα και εκατό (100) έξτρα διπλά κυκλώµατα σωλήνωσης συνολικής καθαρής αξίας € 24.030,00.
γ) το Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων δωρεά ύψους 10.000,00€ προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες σε αναλώσιµα υλικά.
δ) το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας «Κουτλιµπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά ενός αναπνευστήρα µη επεµβατικού αερισµού ποσού
15.000,00€.
ε) το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας «Κουτλιµπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά ενός video - γαστροσκόπιου για τις ανάγκες της ΜΕΘ
του οίκου Olympus Medical Systems Corporations ποσού 15.500,00€.
ζ) το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας «Κουτλιµπάνειο & Τριανταφύλλειο» δωρεά δυο µόνιτορ IM60 µε καπνογραφία MAINSTREAM
RESPIRONICS παρακολούθησης ζωτικών παραµέτρων ποσού 9.500,00€.
Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ανέρχεται σε 119,697,20€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ).
Αυτή η πανδηµία προσέφερε, και συνεχίζει να προσφέρει, µεγάλες ευκαιρίες δέσµευσης και ενεργής εµπλοκής των επιχειρήσεων
σε ένα ευρύ φάσµα δράσεων και πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όποιες και αν είναι οι επιπτώσεις της κρίσης και
οι αλλαγές που την ακολουθούν στο πλαίσιο της νέας κανονικότητας, είναι εµφανές ότι θα υπάρξει ενίσχυση της προστιθέµενης
αξίας της Εταιρικής Υπευθυνότητας για την κοινωνία και τον άνθρωπο.

«Δέσµευση για βιώσιµη
ανάπτυξη - 17 Παγκόσµιοι
Στόχοι για ένα καλύτερο
ΜΕΛΛΟΝ»
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8. 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 απόλυτα αξιοκρατικά, µέσα από σαφείς
και καθορισµένες διαδικασίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα δυναµικό και εξελισσόµενο περιβάλλον, µε
προοπτική αναγνώρισης, επιβράβευσης και προόδου σε όλες τις βαθµίδες.
Βασική στρατηγική της τράπεζας είναι η στελέχωση των καταστηµάτων της µε προσωπικό που ζει και δραστηριοποιείται κοινωνικά
στην περιοχή που βρίσκεται το 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 2020 ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων στην τράπεζα ανήλθε σε 91 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 15
νέους σπουδαστές, να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στα καταστήµατα και τη Διοίκηση της Τράπεζας.
Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2020 διαµόρφωσε για το σύνολο των εργαζοµένων της ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης,
το οποίο περιελάµβανε πιστοποιήσεις και συνεργασίες µε τους κάτωθι φορείς:
• Την Τράπεζα της Ελλάδος
• Το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
• Το Σύνδεσµο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
• Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
• Εσωτερικές εκπαιδεύσεις πρακτικής (credit school)
Ενδεικτικά, τα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν είχαν την κάτωθι θεµατολογία:
1. Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών Βασιλεία IV
2. ISO9001:2015 Εσωτερικοί επιθεωρητές ποιότητας
3. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Εφαρµοσµένη Διαχείριση Κεφαλαίων & Κινδύνων
4. Σύστηµα Covid Shield- Προετοιµασία & Έλεγχος
5. Εκπαίδευση τελικών χρηστών CSB2
6. Ψηφιακός µετασχηµατισµός Τραπεζών. Καινοτοµία-Προοπτικές-Στρατηγική-Τεχνολογίες
7. Ηλεκτρονική Τιµολόγηση
8. Ετήσια επιχειρηµατική επιµορφωτική συνάντηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
9. Μακροχρόνιο επιχειρησιακό σεµινάριο µε την επωνυµία Credit school , το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, µε αντικείµενο την
αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας και µε στόχο τη δηµιουργία στελεχών πιστοδοτήσεων και τη δηµιουργία
κουλτούρας συµβουλευτικής επιχειρηµατικής τραπεζικής.
Όπως ήταν αναµενόµενο η πανδηµία COVID 19 ήταν µία µεγάλη πρόκληση που έπρεπε να αντιµετωπίσει η Τράπεζά µας,
δηµιουργώντας έναν ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά εκτός των υποχρεωτικών προληπτικών µέτρων
που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση η Τράπεζά µας εφάρµοσε και επιπλέον µέτρα όπως τακτική απολύµανση των χώρων
εργασίας, διενέργεια πολλαπλών τεστ στο σύνολο του προσωπικού, διαµόρφωση κατάλληλα του χώρου εργασίας ώστε να τηρούνται
οι απαραίτητες αποστάσεις, έχοντας ως γνώµονα πρωταρχικά την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών.
Το µορφωτικό επίπεδο του απασχολούµενου προσωπικού (µόνιµου) µε στοιχεία 31.12.2020 παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραµµα:

26%
A/A

Μορφωτικό Επίπεδο

Αριθµός

Ποσοστό

1

Μεταπτυχιακό

24

26%

2

ΑΕΙ

32

35%

3

ΤΕΙ

14

15%

4

Λύκειο

21

23%

Σύνολο

91

100%

Μεταπτυχιακό

35%

ΑΕΙ
ΤΕΙ

23%

Λύκειο

15%
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι καταστάσεις που ακολουθούν παρέχονται για συνοπτική πληροφόρηση για τους σκοπούς του φυλλαδίου του Απολογισµού.
Έχουν ληφθεί από την Ετήσια Xρηµατοοικονοµική Εκθέση της Τράπεζας, η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofthessaly.gr). Η Έκθεση αυτή
µαζί µε τις σηµειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, απεικονίζει πλήρως τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας.

24

25

26

27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2021

Τόκοι έσοδα

9.100.000

10.385.548

10.000.000

Τόκοι έξοδα

(2.440.000)

(2.220.541)

(1.800.00)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

6.660.000

8.165.000

8.200.000

Έσοδα προµηθειών

1.700.000

1.639.334

1.750.000

Έξοδα προµηθειών

(660.000)

(843.492)

(800.000)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1.100.000

795.842

950.000

3.000

1.434

3.000

0

(10.078)

0

67.000

14.591

67.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

7.830.000

8.937.614

9.220.000

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(3.430.000)

(3.335.528)

(3.550.000)

Λειτουργικά έξοδα

(1.850.000)

(1.617.413)

(1.870.000)

(550.000)

(519.302)

(700.000.)

(5.830.000)

(5.472.243)

(6.120.000)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ,
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

2.000.000

3.465.371

3.100.000

Προβλέψη αποµείωσης για τους πιστωτικούς
κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών.

(1.200.000)

(2.765.137)

(2.100.000)

800.000

700.234

1.000.000

800.000

700.234

1.000.000

800.000

700.234

1.000.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έσοδα από µερίσµατα
Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση
Χρηµατοοικονοµικών µέσων ενεργητικού
αποτιµώµενων σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα

Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

πρόσθετε αποµειώσεις δανείων
ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
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11. 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-∆ιοίκηση

Κατάστηµα Φαρκαδόνας:

Κονδύλη 61-63, Τρίκαλα
Τηλ. 2431095400
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

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

Κατάστηµα Μιαούλη:

Λάρισα Κατάστηµα Ηρώων Πολυτεχνείου

Μιαούλη 3, Τρίκαλα
Τηλ. 2431021427-8
Fax 2431021429

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

Κατάστηµα Πύλης:
Αγ. Βησσαρίωνος 31
Τηλ. 2434071724-7
Fax 2434071744
Κατάστηµα Λάρισας:
Βενιζέλου 167 & Κενταύρων, Λάρισα
Τηλ. 2410251088-9
Fax 2410250244
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Κατάστηµα Kαρδίτσας:
Νικηταρά 11 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσα
Τηλ. 2441041430-1, 2441071515
Fax 2441071516
Κατάστηµα Ιωλκού Βόλος:
Ιωλκού 2 & Αργοναυτών, Βόλος
Τηλ. 2421076800-3
Fax 2421033600

Σας γνωρίζουµε,
σας στηρίζουµε.

