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1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,
H ευρωπαϊκή και η παγκόσµια οικονοµία το 2021, εξερχόµενες από τη µεγαλύτερη µεταπολεµικά ύφεση λόγω της πανδηµίας,
βρέθηκαν αντιµέτωπες µε νέες προκλήσεις. Αρχικά η πανδηµία συνέχισε για δεύτερο έτος να πλήττει τον πληθυσµό παγκοσµίως,
µε την εµφάνιση νέων πιο µεταδοτικών παραλλαγών του ιού, παρά την ανακάλυψη των εµβολίων και τον εµβολιασµό σηµαντικού
τµήµατος του πληθυσµού που περιόρισαν την εξάπλωσή της. Στη συνέχεια, από τα µέσα του έτους, εµφανίστηκαν µετά από πολλά
έτη έντονες πληθωριστικές πιέσεις, εν µέρει οφειλόµενες στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η απότοµη αύξηση της ζήτησης
για ενέργεια, ιδίως για φυσικό αέριο, και η οποία ενδεχοµένως εντάθηκε από τις προσπάθειες των κρατών για εσπευσµένη
µετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνες µορφές ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Αποκορύφωµα των νέων
προκλήσεων για την παγκόσµια κοινότητα αποτελεί η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου 2022
και ο πόλεµος που εξακολουθεί να µαίνεται και ο οποίος έχει ήδη τραγικές συνέπειες µε ανθρώπινες απώλειες, µεγάλες
προσφυγικές ροές και σηµαντικές επιπτώσεις για την παγκόσµια οικονοµία.
Η οικονοµική δραστηριότητα ανέκαµψε µε υψηλούς ρυθµούς στη διάρκεια του 2021, µετά τη σηµαντική ύφεση που καταγράφηκε
το 2020 ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της πανδηµίας. Το 2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,3% σε σχέση µε το 2020, καθώς τα
δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης, η πρόοδος του εµβολιαστικού προγράµµατος, η προσαρµογή των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων στις έκτακτες συνθήκες, αλλά και η σηµαντική ανάκαµψη του τουριστικού τοµέα, συνέβαλαν στην άµεση
επανεκκίνηση της οικονοµίας ήδη από το β΄ τρίµηνο του 2021. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, το πραγµατικό ΑΕΠ αναµενόταν να αυξηθεί µε υψηλούς ρυθµούς το 2022. Ωστόσο η εξέλιξη του πολέµου στην Ουκρανία
µε την επακόλουθη έντονη αύξηση της αβεβαιότητας, η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω των τιµών των ενεργειακών
αγαθών, τα προβλήµατα στον εφοδιασµό της παραγωγής και των καταναλωτών και η ενδεχόµενη επιβράδυνση της ανάκαµψης του
τουριστικού τοµέα αποτελούν κινδύνους που µπορεί να επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονοµική ανάπτυξη
Η Τράπεζά µας σε αυτό το περιβάλλον κατόρθωσε να αυξήσει τα µεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των
καταθέσεων πελατών αυξήθηκε σηµαντικά κατά 29 εκατοµµύρια ευρώ, µια αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών (µετά από προβλέψεις) χορηγήσεων προς τους πελάτες,
ανερχόµενη στα 36 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 18%. Παρά την µεγάλη αύξηση των χορηγήσεων, οι εποπτικοί δείκτες
ρευστότητας παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.
Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν σηµαντικά, ενώ παρά την αύξηση των εσόδων προµηθειών, τα καθαρά έσοδα µειώθηκαν λόγω
αύξησης δαπανών προµηθειών. Τα λειτουργικά έξοδα, αυξήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης των εργασιών. Οι προβλέψεις
εξακολουθούν να είναι σηµαντικές λόγω του χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 1,5 εκατ. ευρώ και µετά από φόρους στο 1 εκατ. ευρώ, ποσά σχεδόν
διπλάσια από την προηγούµενη χρήση.
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Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας πλησιάζει τα 17 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση κατά 9%. Η αύξηση προέρχεται κατά 1εκατοµµύριο από τα κέρδη της χρήσης µετά από φόρους και κατά 500
χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων.
Σηµειώνονται ως σηµαντικά γεγονότα πριν από τη γενική συνέλευση, η επιτυχηµένη έκδοση του µετατρέψιµου οµολόγου όπου µε
υπερκάλυψη άνω του 100% συγκεντρώθηκε ποσό 2,16 εκατ. ευρώ που ενίσχυσε σηµαντικά τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, η
έναρξη λειτουργίας της τραπεζικής εφαρµογής τον Απρίλιο και του καταστήµατος της Ελασσόνας τον Ιούνιο.
Επισηµαίνεται το θέµα της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου µε προσφορά ειδικής τιµής µερίδας. Πλέον οι
διευρυνόµενες ανάγκες του θεσµικού πλαισίου, το ύψος των µεγεθών και οι ανάγκες ανάπτυξης της Τράπεζας, απαιτούν πλέον όχι
οµολογιακές εκδόσεις, αλλά συνεταιριστικό κεφάλαιο, που είναι ο σκληρός πυρήνας των εποπτικών κεφαλαίων. Έχει οριστεί ως
στόχος το ποσό των 4 εκατοµµυρίων.
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 1069/9.06.2022 καλούνται τα µέλη της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 23.06.2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα
του Δηµοτικού Συµβουλίου στο Δηµαρχείο Τρικάλων µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Απολογισµός Διοικητικού Συµβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.
2. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.
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 2021.
4. Έγκριση Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων χρήσης 2022.
5. Έγκριση εγγραφής νέων µελών.
6. Ορισµός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022.
7. Έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου µε προσφορά µερίδας µε ειδική τιµή.
9. Συµψηφισµός λογαριασµών «αποτελέσµατα εις νέο» και «διαφορά υπέρ το άρτιο».

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 30.06.2022, ηµέρα Πέµπτη, 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 7.07.2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30,
στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα.
Δικαίωµα συµµετοχής στην 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 17.10.2021 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 τον 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 30.06.2022.
Φιλικά

Αναστάσιος Ν. Λάππας
Πρόεδρος Δ.Σ.
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Γραµµατέας:
Ταµίας:
Αν. Γραµµατέας:
Μέλη:

i

Αναστάσιος Λάππας – Εκτελεστικό Μέλος
Βαρδούλης Μιχαήλ
Γεώργιος Δηµοβέλης
Πλησιώτης Σωτήριος
Καίκης Ζαχαρίας
Σιούρας Χαρίλαος
Δηµήτριος Γάτος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βλιώρας
Δηµήτριος Μιχαήλ
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 2021
ήταν η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Βλιώρας Κωνσταντίνος
Μέλη:
Γεώργιος Δηµοβέλης
Χαρίλαος Σιούρας
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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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆Σ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΙΣΤΗ

ΤΜΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
LEASING

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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 2021, 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, εξερχόµενες από τη µεγαλύτερη µεταπολεµικά ύφεση λόγω της
πανδηµίας, η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια οικονοµία το 2021 βρέθηκαν αντιµέτωπες µε νέες προκλήσεις. Αρχικά η πανδηµία
συνέχισε για δεύτερο έτος να πλήττει τον πληθυσµό παγκοσµίως, µε την εµφάνιση νέων πιο µεταδοτικών παραλλαγών του ιού,
παρά την ανακάλυψη των εµβολίων και τον εµβολιασµό σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού που περιόρισαν την εξάπλωσή της.
Στη συνέχεια, από τα µέσα του έτους, εµφανίστηκαν µετά από πολλά έτη έντονες πληθωριστικές πιέσεις, εν µέρει οφειλόµενες
στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η απότοµη αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, ιδίως για φυσικό αέριο, και η οποία
ενδεχοµένως εντάθηκε από τις προσπάθειες των κρατών για εσπευσµένη µετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνες µορφές ενέργειας για
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Αποκορύφωµα των νέων προκλήσεων για την παγκόσµια κοινότητα αναµφίβολα αποτελεί η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου και ο πόλεµος που εξακολουθεί να µαίνεται και ο οποίος έχει ήδη τραγικές συνέπειες µε
ανθρώπινες απώλειες, µεγάλες προσφυγικές ροές και σηµαντικές επιπτώσεις για την παγκόσµια οικονοµία.
Το παγκόσµιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,9% το 2021, έναντι πρωτοφανούς µεταπολεµικά πτώσης του κατά 3,1% το 2020. Η ανάκαµψη
θα συνεχιστεί το 2022, επιβραδυνόµενη στο 4,4% σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΔΝΤ (Ιανουάριος 2022) ή και χαµηλότερα, εφόσον
ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η οποία έγινε µετά από αυτές τις προβλέψεις.
Ο πληθωρισµός αυξήθηκε το 2021 σε παγκόσµιο επίπεδο, ως αποτέλεσµα της µεγάλης ανόδου των τιµών της ενέργειας και των
άλλων εισροών, καθώς και των δυσχερειών της συνολικής προσφοράς να ανταποκριθεί στην ταχέως ανακάµπτουσα τελική ζήτηση.
Στις προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο, ο πληθωρισµός µε βάση τον ΔΤΚ αυξήθηκε πιο απότοµα, φθάνοντας το 3,1% (το
υψηλότερο επίπεδο από το 2008), έναντι 0,7% το 2020. Ο πληθωρισµός αναµένεται πλέον ότι θα παραµείνει υψηλός και το 2022 και
θα υποχωρήσει το 2023.
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Οικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ
Η οικονοµική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ ανέκαµψε δυναµικά το 2021, αντισταθµίζοντας τις ιστορικές απώλειες του 2020
λόγω της πανδηµίας, καθώς το επίπεδο του ΑΕΠ στο τέλος του έτους ξεπέρασε το προ πανδηµίας επίπεδο. Η ανάκαµψη οφείλεται
στην προσαρµογή επιχειρήσεων και νοικοκυριών στα δεδοµένα της πανδηµίας, στη σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων,
καθώς και στη συντονισµένη και εκτεταµένη αντίδραση της δηµοσιονοµικής και της νοµισµατικής πολιτικής για τη στήριξη των
εισοδηµάτων και των θέσεων εργασίας. Τα προβλήµατα στις παγκόσµιες αλυσίδες εφοδιασµού συνέχισαν να αποτελούν σηµαντικό
περιοριστικό παράγοντα στην ανάκαµψη της µεταποίησης και του εξωτερικού εµπορίου αγαθών, ενώ επέτειναν τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 5,3% το 2021, έναντι µείωσης κατά 6,4% το 2020. Ωστόσο, ο πόλεµος
Ρωσίας-Ουκρανίας στις αρχές του 2022 εκτιµάται ότι θα µειώσει την αναπτυξιακή δυναµική της ευρωζώνης το 2022, ενώ ενισχύει
σηµαντικά τους κινδύνους για µια πιο αναιµική ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΚΤ, το ΑΕΠ θα αυξηθεί
κατά 3,7% το 2022 ως απόρροια της σταδιακής υποχώρησης των επιπτώσεων της πανδηµίας και της δυναµικής αγοράς εργασίας
στην ευρωζώνη, υπό την υπόθεση ότι η διάρκεια της πολεµικής σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας θα είναι περιορισµένη. Οι κίνδυνοι
για τις οικονοµικές προοπτικές της ευρωζώνης είναι υψηλοί και συνδέονται άµεσα µε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα, η
αυξηµένη αβεβαιότητα και η υιοθέτηση πιο περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής στις µεγάλες οικονοµίες δύναται να επιδεινώσει
τις παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, το συσσωρευµένο κατά τη διάρκεια της πανδηµίας υψηλό δηµόσιο
και ιδιωτικό χρέος αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωζώνης.
Το 2021 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως εξαιτίας της σηµαντικής ανόδου των τιµών της ενέργειας και
της δηµιουργίας οιονεί συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης ή ανεπαρκούς προσφοράς. Ο πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ,
µετρούµενος µε τον Εναρµονισµένο Δείκτη Τιµών Καταναλωτή, ενισχύθηκε σταδιακά από 1,4% το πρώτο εξάµηνο του 2021 σε 5,0%
το Δεκέµβριο, το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά.

Εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία
Η οικονοµική δραστηριότητα ανέκαµψε µε υψηλούς ρυθµούς στη διάρκεια του 2021, µετά τη σηµαντική ύφεση που καταγράφηκε
το 2020 ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της πανδηµίας. Το 2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,3% σε σχέση µε το 2020, καθώς τα
δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης, η πρόοδος του εµβολιαστικού προγράµµατος, η προσαρµογή των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων στις έκτακτες συνθήκες, αλλά και η σηµαντική ανάκαµψη του τουριστικού τοµέα, συνέβαλαν στην άµεση
επανεκκίνηση της οικονοµίας ήδη από το β΄ τρίµηνο του 2021. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η ανάκαµψη τόσο της ιδιωτικής
κατανάλωσης λόγω της αποδέσµευσης της αναβληθείσας κατανάλωσης των νοικοκυριών, η οποία υποστηρίχθηκε και από την
άνοδο του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατός τους όσο και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η αύξηση της
επενδυτικής δαπάνης των επιχειρήσεων και της δηµόσιας κατανάλωσης στήριξε την εγχώρια ζήτηση.
Η ελληνική αγορά ακινήτων περιόρισε τις απώλειές της το 2021 και εισέρχεται σε µια περίοδο θετικών προσδοκιών για περαιτέρω
ανάπτυξη. Ωστόσο, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους και του
κόστους των υλικών, δηµιουργούν νέες αβεβαιότητες.
Η επίδραση της υγειονοµικής κρίσης στην αγορά εργασίας ήταν περιορισµένη, καθώς τα δηµοσιονοµικά µέτρα που ελήφθησαν για
τη στήριξη του εισοδήµατος και της απασχόλησης αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά. Με την ανάκαµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας ήδη από το β΄ τρίµηνο του 2021, η απασχόληση αυξήθηκε και ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε σηµαντικά.
O γενικός πληθωρισµός επανήλθε, σε µέση ετήσια βάση, σε θετικό έδαφος το 2021, καθώς η εγχώρια ζήτηση ανέκαµψε ταχύτατα
και ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω κυρίως των διαταράξεων στις
αλυσίδες εφοδιασµού και της µεγάλης ανόδου των διεθνών τιµών της ενέργειας. Πάντως, ο πυρήνας του πληθωρισµού ανέκαµψε
µερικώς µόνο σε σύγκριση µε το 2020 και παρέµεινε σε αρνητικό έδαφος.
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας γενικά βελτιώθηκε το 2021, υπεραντισταθµίζοντας τις απώλειες του 2020.
Σηµειώνεται µάλιστα ότι ως προς τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα καταγράφηκε βελτίωση, η οποία αναµένεται να συνεχιστεί. σε
πολλαπλά πεδία, όπως στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της οικονοµίας και στη µείωση των φορολογικών συντελεστών.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε µικρή βελτίωση το 2021 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, ως
αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης ανοδικής πορείας των εξαγωγών αγαθών και της ανάκαµψης της τουριστικής δραστηριότητας.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το πραγµατικό ΑΕΠ
αναµενόταν να αυξηθεί κατά 4,8% το 2022. Ωστόσο, ο πόλεµος στην Ουκρανία µετριάζει τον αναπτυξιακό ρυθµό της οικονοµίας και
περιβάλλει κάθε πρόβλεψη µε έντονη αβεβαιότητα. Σύµφωνα µε πιο πρόσφατες εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και το
βασικό σενάριο που ενσωµατώνει τις νεότερες εξελίξεις, η οικονοµική δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί µε ρυθµό 3,8% το
2022, καθώς η κατανάλωση, οι επενδύσεις και ο εξωτερικός τοµέας θα συνεχίσουν να συµβάλλουν θετικά αλλά θα επηρεαστούν
σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη, ενώ σύµφωνα µε το δυσµενές σενάριο επιβραδύνεται έως και 2 ποσοστιαίες µονάδες και
περιορίζεται στο 2,8%. Η εξέλιξη του πολέµου στην Ουκρανία µε την επακόλουθη έντονη αύξηση της αβεβαιότητας, η ένταση των
πληθωριστικών πιέσεων λόγω των τιµών των ενεργειακών αγαθών, τα προβλήµατα στον εφοδιασµό της παραγωγής και των
καταναλωτών και η ενδεχόµενη επιβράδυνση της ανάκαµψης του τουριστικού τοµέα αποτελούν κινδύνους που µπορεί να
επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο, το 2022 αναµένεται επιτάχυνση του
πληθωρισµού σε 5,2%, µε θετική συµβολή όλων των συνιστωσών. Στο δυσµενές σενάριο, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του
πληθωρισµού σε 7%.
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Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
Το 2021 συνεχίστηκε η σηµαντική αύξηση της τραπεζικής χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µε τη βοήθεια της ευνοϊκής
επίδρασης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και τη στήριξη από τα προγράµµατα συγχρηµατοδότησης και εγγυοδοσίας της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Oµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνεχίστηκε επίσης η άνοδος των
τραπεζικών καταθέσεων των νοικοκυριών και των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Τα επιτόκια καταθέσεων,
επιχειρηµατικής και στεγαστικής πίστης υποχώρησαν κι άλλο. Σηµαντικές προκλήσεις για τις τράπεζες παραµένουν η περαιτέρω
µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει ακόµη αποτυπωθεί πλήρως η επίδραση της
πανδηµίας στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της
κεφαλαιακής τους βάσης.
Τα διαθέσιµα στοιχεία για το 2021 δείχνουν υποχώρηση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) των εγχώριων
τραπεζών, ουσιαστικά µέσω συναλλαγών που αξιοποίησαν το πρόγραµµα παροχής κρατικής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις δανείων
πιστωτικών ιδρυµάτων (γνωστό µε την ονοµασία “Ηρακλής”). Το απόθεµα όµως παραµένει ακόµη πολύ υψηλό και απαιτείται
επιτάχυνση της προσπάθειας περαιτέρω µείωσής του. Απόρροια των προαναφερθεισών συναλλαγών ήταν και η καταγραφή
σηµαντικού ύψους ζηµιών, όπως και η αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι ωστόσο παραµένουν
σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεδοµένης όµως της σχετικά χαµηλής ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς το µεγαλύτερο
µέρος των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αφορά οριστικές και εκκαθαρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις,
σε συνδυασµό µε την επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 και την υποχρέωση κάλυψης της
Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιµων Υποχρεώσεων (MREL) τα επόµενα χρόνια, απαιτείται ποιοτική και ποσοτική
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών.

Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Σε αυτό το περιβάλλον λειτούργησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Αντιµετώπισε τις προκλήσεις λόγω της πανδηµίας,
κατορθώνοντας να αυξήσει σηµαντικά τα µεγέθη και την κερδοφορία της.
Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 39 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 14% ανερχόµενες πλέον στο ποσό των 311 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα
συµµετείχε σε όλα τα προγράµµατα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της πανδηµίας, συνεργάζεται µε την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και µε ευρωπαϊκούς φορείς εγγυοδοσίας και επιδότησης δανείων. Με βάση τους διεθνείς
προσανατολισµούς για την ενίσχυση της πράσινης οικονοµίας, ένα σηµαντικό µέρος των δανείων αφορά χρηµατοδότηση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Αντίστοιχα πολύ σηµαντική ήταν η αύξηση των καταθέσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 266 εκατ. αυξηµένες κατά 29 εκατ. σε σχέση µε
την προηγούµενη χρήση και σε ποσοστό 12%.
Λόγω της µεγαλύτερης αύξησης των χορηγήσεων σε σχέση µε τις καταθέσεις, τα ισοδύναµα µετρητών µειώθηκαν σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση κατά 7 εκατ. ευρώ, παραµένοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα στο ποσό των 25 εκατ. ευρώ.
Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας προ προβλέψεων, αποµειώσεων και φόρων, ξεπέρασε τα 4 εκατ. ευρώ, αυξηµένη σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 16%.
Αντίστοιχα η κερδοφορία προ φόρων ανερχόµενη στα 1,5 εκατ. ευρώ, ξεπέρασε σε αύξηση το 100% σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση.
Η αύξηση των µεγεθών χορηγήσεων οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από τόκους, ενώ η µείωση του µέσου επιτοκίου καταθέσεων
οδήγησε σε µείωση των εξόδων τόκων. Αποτέλεσµα ήταν το καθαρό αποτέλεσµα τόκων να αυξηθεί κατά 812 χιλ. ευρώ και σε
ποσοστό 10% επί των καθαρών εσόδων της προηγούµενης χρήσης.
Τα έσοδα προµηθειών των λοιπών εργασιών της Τράπεζας εµφάνισαν αύξηση, µε την επίπτωση όµως αυξηµένων εξόδων το
καθαρό αποτέλεσµα προµηθειών, εµφανίζεται µειωµένο από την προηγούµενη χρήση.
Για την κάλυψη των αυξηµένων εργασιών της Τράπεζας, το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση σε
ποσοστό 6%.
Οι προβλέψεις – αποµειώσεις παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε την προηγούµενη χρήση.
Το ποσό των κερδών µετά φόρων της χρήσης ανήλθε στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 546 χιλ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης.
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, καθώς και νέους τύπων
χορηγητικών προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης έγινε σηµαντική προεργασία για τη νέα τραπεζική εφαρµογή µε αποτέλεσµα τον Απρίλιο του 2022 να
γίνει η µετάπτωση σε νέο µηχανογραφικό σύστηµα, το CSB2 (Core Banking System 2).
Στο µέτωπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάκτησης καθυστερηµένων οφειλών.
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Σηµαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2021
Σε όλη τη διάρκεια του 2021, 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:
• Κατά τη διάρκεια της χρήσης συνεχίστηκε η παραµετροποίηση της νέας µηχανογραφικής εφαρµογής CSB2 της εταιρίας NATECH
η οποία θα αποτελέσει την πλήρη πλατφόρµα υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (core banking system), καθώς και
δοκιµαστικές µεταπτώσεις ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας στις αρχές του 2022.
• Αυξήθηκε η λειτουργική κερδοφορία και συνεχίστηκε η προσπάθεια εξυγίανσης 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.
• Υιοθετήθηκαν σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών συνεταίρων.
• Συνεχίστηκε η ανάπτυξη των υπηρεσιών acquiring µέσω νέων σύγχρονων τερµατικών POS στους πελάτες εµπόρους της
Τράπεζας για πληρωµές µε αποδοχή καρτών, µέσο νέων συνεργασιών µε τις εταιρείες PBT Cyprus και E- Merchant Pay, σε σκοπό
την απεξάρτηση από την Τράπεζα Αττικής , την ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας µε ποιοτική εξυπηρέτηση προς τους εµπόρους και
την σηµαντική βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας από την εν λόγω τραπεζική εργασία.
• Νέα συνεργασία , επίσης µε την E- Merchant Pay για την έκδοση δικών µας χρεωστικών καρτών αναλήψεως και προπληρωµένων
καρτών µε στόχο την βελτίωση της εν λόγω υπηρεσίας (issuing) και επίσης την µεταφορά της εν λόγω υπηρεσίας από την Τράπεζα
Αττικής.
• 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.
• Ολοκληρώθηκαν 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 χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µέσω εγγυήσεων σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• Αξιοποιήθηκε το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο ESIF-EAFRD Greece Fund of Funds, για τη χρηµατοδότηση αγροτών και
επιχειρήσεων µεταποίησης αγροτικής παραγωγής.
• Άρχισε συνεργασία µε εταιρείες γεωργικού εξοπλισµού για την προώθηση δανείων προς τους αγρότες µέσω προγραµµάτων των
σχεδίων βελτίωσης 4.1.1 και 4.1.3.
• Συνεχίστηκε η συµµετοχή στα προγράµµατα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ), του Ταµείου
Εγγυήσεων και νέων προγραµµάτων µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση της καινοτοµίας κλπ.
• 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).
• Ολοκλήρωση των δαπανών 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 χιλιάδες ευρώ.
• Η Τράπεζα συµµετείχε στις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προσωρινή στέγαση σεισµόπληκτων οικογενειών στις
περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Τρικάλων, ύψους 20 χιλιάδων ευρώ.
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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.
Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα: Το ύψος του ταµείου και διαθεσίµων στην Κεντρική Τράπεζα µεταβλήθηκε σε 18,1
εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων: Περιλαµβάνονται τοποθετήσεις σε τράπεζες και επιταγές εισπρακτέες,
αξίας 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες: Το ύψος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες προ προβλέψεων ανήλθε στα 311,2 εκατ.
ευρώ έναντι 272,1 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις στη χρήση ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ
έναντι 72,2 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες
στο ΧΑ (Χρηµατιστήριο Αθηνών) αξίας 9 χιλ. ευρώ έναντι 35 χιλ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση, µε την µείωση να οφείλεται
κυρίως σε ρευστοποίηση µετοχών λόγω εξάσκησης δικαιώµατος εξαγοράς τους από τους εκδότες των τίτλων καθώς και
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 5,56 εκατ. ευρώ στη χρήση έναντι 5,60 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Περιλαµβάνονται µηχανογραφικές εφαρµογές και λοιπές εφαρµογές λογισµικού µε λογιστική αξία 518
χιλ. ευρώ έναντι 325 χιλ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση, µε την µεταβολή να οφείλεται κυρίως σε προκαταβολές για την τραπεζική
εφαρµογή CSB2.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Η καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 6,7 εκατ. ευρώ εµπίπτουν της 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 25,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13,6 εκατ. ευρώ αφορούν την αξία των ακινήτων που
έχουν αποκτηθεί από πλειστηριασµούς, 8 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 6,4 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 1,4 εκατ. ευρώ που αφορούν τόκους εισπρακτέους που επιδικάστηκαν σε υπόθεση σχετικά µε
απαιτούµενες εγγυήσεις δηµοσίου.
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα: Διαµορφώθηκαν στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ και αφορούν καταθέσεις άλλων πιστωτικών
ιδρυµάτων στη Τράπεζα.
Υποχρεώσεις της πελάτες: Αυξήθηκαν στα 266,3 εκατ. ευρώ από 236,9 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση, ως αποτέλεσµα των
ενεργειών της τράπεζας.
Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης: Μειώθηκαν στα 9,9 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεµβρίου 2021 από 10,7 εκατ. ευρώ στην
προηγούµενη χρήση, λόγω λήξης οµολογιών αξίας 800 χιλ. ευρώ τον Φεβρουάριου του 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 έγινε νέα
έκδοση µετατρέψιµου οµολόγου ονοµαστικής αξίας 2,16 εκατ. ευρώ.
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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. Η συνολική αξία των ανωτέρω ανήλθε σε 3,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021. Τα σηµαντικότερα υπόλοιπα στην κατηγορία
αυτή στο τέλος της χρήσης αποτελούν οι επιταγές έκδοσης της Τράπεζας ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, οι επιταγές ενεχύρων που έχουν
σταλεί προς είσπραξη ποσού 0,9 εκατ. ευρώ, η υποχρέωση για µισθωµένα ακίνητα ύψους 0,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς
προµηθευτές ύψους 0,3 εκατ. ευρώ.
Ίδια κεφάλαια: Ανήλθαν στο ποσό των 16,9 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση έναντι 15,5 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Η
αύξηση οφείλεται της εισφορές των συνεταίρων της Τράπεζας (συµµετοχή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και ποσά υπέρ το άρτιο)
που ανήλθαν στη χρήση σε 0,4 εκατ. ευρώ και στο συνολικό αποτέλεσµα της χρήσης, µετά από φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Καθαρά έσοδα από τόκους: Ανήλθαν στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 812 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της µείωσης των
εξόδων τόκων κατά 629 χιλ. ευρώ και της αύξησης των εσόδων από τόκους κατά 183 χιλ. ευρώ.
Καθαρά έσοδα προµηθειών: Διαµορφώθηκαν στα 0,6 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 207 χιλ. ευρώ σε σχέση µε το 2020, κυρίως λόγω
της αύξησης των εξόδων προµηθειών κατά 291 χιλ. ευρώ.
Λειτουργικά έξοδα: Διαµορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 349 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι
αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 297 χιλ. και τα έξοδα διοίκησης και οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 52 χιλ.
ευρώ.
Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, αποµειώσεων και φόρων: Διαµορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 542 χιλ. ευρώ
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Προβλέψεις – αποµειώσεις: Αφορά προβλέψεις χορηγήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για χορηγήσεις και 33 χιλ. ευρώ για λοιπές
προβλέψεις.
Κέρδη προ φόρων και µετά από φόρους: Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στη χρήση 2021 στο ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ από
0,7 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση. Αντίστοιχα τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021,
από 546 χιλ. ευρώ στη χρήση 2020.

Στόχοι και Δραστηριότητες 2022
Οι στόχοι και οι σηµαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2022 συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος στην Ελασσόνα.
• 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).
• Εγκατάσταση εφαρµογής ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών τιµολογίων.
• Ανανέωση συσκευών ΑΤΜ. Θα παρέχονται επιπλέον δυνατότητες καταθέσεων, πληρωµών λογαριασµών κλπ.
• Διασύνδεση στο παγκόσµιο σύστηµα µεταφοράς κεφαλαίων (SWIFT).
• Διασύνδεση στο Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς κεφαλαίων σε πραγµατικό χρόνο (INSTANT PAYMENT), το οποίο θα δίνει την
δυνατότητα στους πελάτες µας , είτε µέσο του τραπεζικού καταστήµατος είτε µέσο e – banking να µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο
µέχρι € 100.000, εντός χωρών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ( SEPA ).
• Ανανέωση των συστηµάτων ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και ISO 9001:2015.
• Συνέχιση της προσπάθειας αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της περαιτέρω εξυγίανσης ισολογισµού από τα
προβληµατικά δάνεια.
• Έναρξη διαδικασιών δηµιουργίας DATA WAREHOUSE.
• Διατήρηση και αύξηση ει δυνατόν των θέσεων εργασίας.
• Μετάπτωση της τηλεφωνίας σε εικονικό τηλεφωνικό κέντρο για αναβάθµιση των υπηρεσιών και µείωση του κόστους.
• Συνέχιση ανάπτυξης των συστηµάτων ενηµέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.
• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών συνεταίρων.
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• Περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών µέσω τερµατικών POS στους πελάτες εµπόρους της Τράπεζας για πληρωµές µε αποδοχή καρτών
(υπηρεσίες acquiring).
• Συνέργειες µε άλλους οργανισµούς µε στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των καρτών στους κατόχους τους.
• 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.
• Στα πλαίσια του προγράµµατος “Invest EU” του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF) η τράπεζα πρόκειται να υποβάλλει
αίτηση συµµετοχής σε τρεις επί µέρους δράσεις, οι οποίες επικεντρώνονται :
- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ (συνέχεια του γνωστού προγράµµατος COSME),
- στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης (Sustainability Portfolio Guarantee Products) όπου περιλαµβάνονται οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες και
- στον τοµέα της µικροχρηµατοδότησης (EaSi) για τη στήριξη των νεοφυών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, ως επέκταση της
υφιστάµενης σύµβασης ύψους € 7.500.000 που έχουµε µε την EIF.
Οι συγκεκριµένες δράσεις αφορούν την παροχή εγγυοδοσίας προκειµένου οι δανειοδοτήσεις της τράπεζας να έχουν
ευνοϊκότερους όρους όπως χαµηλότερα επιτόκια, λήψη περιορισµένων εξασφαλίσεων και µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής.
• 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.

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 266 εκατ. ευρώ.
Ποσοτικά η αύξηση ανήλθε στα 37 εκατ. ευρώ και ποσοστιαία στο 18%. Οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν από τα
163 δις ευρώ το 2020 σε 180 δις ευρώ το 2021. Η πιστωτική γραµµή που είχε λάβει η Τράπεζα από συστηµική τράπεζα, ύψους 15
εκατ. ευρώ µειώθηκε στα 4 εκατ. ευρώ και δεν χρησιµοποιήθηκε καθόλου. Η γραµµή παραµένει ενεργή για να αντιµετωπίζονται
ανάγκες έκτακτης ρευστότητας.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Συµπεριλαµβάνονται καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων)

2017

2018

2019

2020

2021

Καταθέσεις όψεως

28.646

33.787

39.912

59.119

80.585

Καταθέσεις ταµιευτηρίου

21.838

23.085

26.671

30.887

41.613

Καταθέσεις προθεσµίας

125.596

141.614

141.043

146.896

144.093

Σύνολο Καταθέσεων

176.080

198.486

207.625

236.903

266.291

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
266.291

250.000
200.000

236.903
198.486

207.625

176.080

150.000
100.000
50.000
0
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2017

2018

2019

2020

2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

16%
54%

Η κατανοµή των καταθέσεων διαφοροποιήθηκε κατά το έτος
2021 µε αυτή του έτους 2020 . Οι καταθέσεις προθεσµίας
ανέρχονται σε ποσοστό 54% του συνόλου από 62%
το προηγούµενο έτος, οι καταθέσεις ταµιευτηρίου σε ποσοστό
16% από 13% και οι όψεως σε 30% από 25% αντίστοιχα.
Πολιτική της Τράπεζας αποτελεί η παροχή ανταγωνιστικών
επιτοκίων καταθέσεων, υιοθετώντας όµως ως απαράβατη αρχή
τη διαρκή παρακολούθηση του κόστους και τη διατήρηση
του σε επίπεδα που βιώσιµα από άποψη κερδοφορίας.

30%

Προθεσμίας

ii

Ταμιευτηρίου

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.

Όψεως

Χορηγήσεις

Για το 2021 ο ρυθµός χρηµατοδότησης στο σύνολο του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αυξήθηκε σε 10,2%( ) έναντι 13,8% το
2020 προς τον Ιδιωτικό και Δηµόσιο τοµέα. Όσον αφορά στο Δηµόσιο τοµέα, για το 2021, υπήρξε αύξηση του ρυθµού
χρηµατοδότησης κατά 33,4% (από 65,5% το 2020) και στον Ιδιωτικό τοµέα κατά 1,4% (από 3,5% το 2020). Ειδικότερα για τα
επιχειρηµατικά δάνεια οι χρηµατοδοτήσεις προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7%, προς Ελεύθερους
επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και αγρότες κατά 2,0% και προς Ιδιώτες µειώθηκε κατά -2,4%. Στη λιανική τραπεζική για
τις χρηµατοδοτήσεις προς Ιδιώτες προκύπτει ότι στα Στεγαστικά δάνεια υπήρξε µια µείωση της τάξης του -3,0%, στα
Καταναλωτικά δάνεια -0,4% και στα Λοιπά προσωπικά δάνεια κατά -2,8%.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το 2021 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 +14,4% σε σχέση µε το
2020, φτάνοντας τις συνολικές χορηγήσεις (εκτός εγγυητικών επιστολών) στα 311,21 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.
• Στην ενίσχυση επιχειρήσεων ενέργειας και ενεργειακών κοινοτήτων , µε την µορφή χρηµατοδότησης και έκδοσης Ε/Ε προς τις
αρχές ενέργειας , µε στόχο την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στα πλαίσια της πολιτικής ESG ( Environmental Social Governance )
της Τράπεζας και εν γένει την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της χώρας µας.
• στη στήριξη των επιχειρήσεων µέσω διαφόρων προγραµµάτων όπως του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, “Γέφυρα 2”,
Ταµείο Εγγυοδοσίας Covid 19.
• 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 (ΕΚΟ ΙΙ – Εξοικονοµώ Αυτονοµώ, Green Life, κ.α.).
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Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

∆ΑΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

296.782

95,36%

37.992

334.774

95,86%

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο και επισκευές

72.106

23,17%

2.646

74.752

21,40%

Οικοδοµές και δηµόσια έργα

33.779

10,85%

19.732

53.511

15,32%

Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες

31.143

10,01%

6.587

37.729

10,80%

Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού

30.126

9,68%

765

30.891

8,85%

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υδροδότηση

25.138

8,08%

189

25.328

7,25%

Γεωργία και δασοκοµία

19.088

6,13%

1.063

20.151

5,77%

Άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες

17.358

5,58%

12

17.370

4,97%

Μεταλλικές κατασκευές

12.833

4,12%

2.021

14.853

4,25%

Ορυχεία και λατοµεία

9.999

3,21%

3.347

13.346

3,82%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

12.937

4,16%

92

13.029

3,73%

Υγεία

9.875

3,17%

9

9.884

2,83%

Λοιπά

5.519

1,77%

769

6.289

1,80%

Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών

4.974

1,60%

421

5.395

1,54%

Χηµικές ουσίες

4.109

1,32%

50

4.159

1,19%

Αλιεία / Κτηνοτροφία

3.445

1,11%

46

3.491

1,00%

Μεταφορές και επικοινωνίες

2.765

0,89%

71

2.836

0,81%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

1.590

0,51%

57

1.647

0,47%

0

0,00%

114

114

0,03%

14.069

4,52%

0

14.069

4,03%

Καταναλωτικά δάνεια

6.382

2,05%

0

6.382

1,83%

Στεγαστικά δάνεια

7.622

2,45%

0

7.622

2,18%

Πιστωτικές Κάρτες

65

0,02%

0

65

0,02%

Προς Δηµόσιο

356

0,11%

32

388

0,11%

311.207

100,00%

38.024

349.231

100,00%

Επιχειρηµατική Πίστη

Λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
Πίστη Ιδιωτών

Σύνολο
Σε χιλιάδες €.
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21%
11%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
4%
15%
9%
6%
4%
4%
2%
1%
1%
0%
0%
0%

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, Επισκευές Οχηµάτων
Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες
Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υδροδότηση
Άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες
Ορυχεία και Λατοµεία
Υγεία
Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών
Αλιεία / Κτηνοτροφία
Πίστη ιδιωτών
Οικοδοµές και δηµόσια έργα
Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού
Γεωργία και Δασοκοµεία
Μεταλλικές κατασκευές
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Λοιπά
Χηµικές ουσίες
Μεταφορές και επικοινωνίες
Λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατο πιστωτικοί οργανισµοί
προς Δηµόσιο
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

4,52%
0,11%

95,36%

Το σύνολο των χορηγήσεων (χωρίς εγγυητικές επιστολές) ανήλθε,
προς επιχειρήσεις και επαγγελµατίες όλων των κλάδων της
οικονοµίας στα 296,78 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 95,36%
των συνολικών χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 14,07 εκ. ευρώ
(4,52%) και προς Δηµόσιο στα 0,36 εκ. ευρώ (0,11%).
Επιχειρηµατική Πίστη

iii

Πίστη Ιδιωτών

Προς Δηµόσιο

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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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.
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.
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Για το 2021 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 327,86 εκ. € εκ των οποίων τα 135,18 εκ. €
ανήκουν στην κατηγορία των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν και ήταν σε
ισχύ µέχρι 31/12/2021 ανήλθε σε 38,02 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 0,89 εκ €. Οι
πιστωτικές κάρτες συνολικά ήταν 64,52 χιλ. € εκ των οποίων τα 27,66 χιλ. € σε καθυστέρηση και το συνολικό υπόλοιπο των
χρηµατοδοτικών µισθώσεων ανήλθε σε 2,47 εκ. €, εκ των οποίων τα 1,90 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 31/12/2021 έφτασαν τα 74,87 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 55,39% και ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων στο σύνολο των ανοιγµάτων,
αφαιρώντας τις προβλέψεις, διαµορφώνεται στο 23,84%, 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 10,6 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι
παράγοντες που επίδρασαν 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 1,6 εκ. ευρώ µειώθηκαν
σηµαντικά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, µε την αύξηση των καταθέσεων να αντισταθµίζεται από την µείωση του επιτοκίου.
Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών το καθαρό αποτέλεσµα τόκων ύψους 9 εκατ. ευρώ να είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση.
Τα καθαρά έσοδα προµηθειών παρότι υπήρξε αύξηση των εσόδων από προµήθειες, µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση λόγω σηµαντικής αύξησης των εξόδων προµηθειών. Παρά την κρίση λόγω της πανδηµίας, η τράπεζα αύξησε 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 600 χιλ. από 800 χιλ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα χρήσης που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα τόκων, τα καθαρά έσοδα προµηθειών και τα λοιπά έσοδα της
τράπεζας ανήλθαν στα 9,8 εκατ. σε σχέση µε τα 8,9 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα µισθοδοσίας 3,6εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση. Τα λοιπά
έξοδα διοίκησης ύψους 1,6 εκ. ευρώ παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε το 2020. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 544 χιλ. από 519 χιλ.
ευρώ στην προηγούµενη χρήση.
Το αποτέλεσµα προ προβλέψεων ξεπέρασε τα 4 εκ. ευρώ σηµαντικά αυξηµένο 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.
Το αποτέλεσµα της χρήσης προ φόρων ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ σχεδόν αυξηµένο κατά 100% σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. Αντίστοιχα τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στο 1 εκατ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

2017

2018

2019

2020

2021

Έσοδα από τόκους

9.498.170

10.065.389

10.667.157

10.385.548

10.568.911

Έξοδα από τόκους

-2.514.080

-2.530.851

-2.543.371

-2.220.541

-1.592.077

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΚΩΝ

6.984.090

7.534.538

8.123.786

8.165.007

8.976.834

Έσοδα προµηθειών

1.302.479

1.509.579

1.694.151

1.639.334

1.724.147

Έξοδα προµηθειών

-315.636

-459.905

-613.423

-843.492

-1.134.937

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

986.843

1.049.674

1.080.728

795.842

589.210

Λοιπά έσοδα - έξοδα

342.696

20.056

127.112

-23.235

263.143

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

8.313.629

8.604.268

9.331.626

8.937.614

9.829.187

Λειτουργικά έξοδα

-5.150.983

-5.274.175

-5.614.386

-5.472.243

-5.802.992

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

3.162.646

3.330.093

3.717.240

3.465.371

4.026.195

Προβλέψεις

-2.310.170

-2.093.868

-2.273.198

-2.765.137

-2.542.238

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

852.476

1.236.225

1.444.042

700.234

1.483.957

Φόρος εισοδήµατος

-364.049

-411.105

-572.237

-159.736

-478.852

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

488.427

825.120

871.805

540.498

1.005.105

Ποσά σε €.
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Συνεταίροι – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – Συνεταιριστική Μερίδα

Οι συνεταίροι την 31 Δεκεµβρίου 2021 ανήλθαν στους 17.782 αυξηµένοι κατά 6,4% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι εισφορές
των συνεταίρων έχουν αυξήσει το κεφάλαιο κατά 402 χιλιάδες ευρώ. Η ονοµαστική τιµή της µερίδας έχει οριστεί στα 25 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- ΚΕΡΔΩΝ

2017

2018

2019

2020

2021

Αριθµός Συνεταίρων

13.510

14.460

15.682

16.715

17.782

Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων

334.136

344.282

393.020

400.930

410.994

12.259.448

12.615.424

9.825.500

10.023.250

10.274.850

24,73

23,81

25,06

23,99

23,11

Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Μέση αναλογία µερίδων ανά συνεταίρο

Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν στα 16,9 εκ ευρώ, αυξηµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 1,4 εκατ. ευρώ.
Στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων συνεισέφερε η κερδοφορία κατά ποσό του 1 εκατ. και η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου
κατά 402 χιλ ευρώ. Για την ακριβέστερη αποτύπωση των ιδίων κεφαλαίων, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση ο συµψηφισµός
ζηµιών εις νέο µε τη διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο. Με το συµψηφισµό αυτό

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
- ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2017

2018

2019

2020

2021

Συνεταιριστικό κεφάλαιο

12.259.448

12.615.424

9.825.500

10.023.250

10.274.850

Διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο

14.319.494

14.374.061

14.487.330

14.594.653

245.725

Αποθεµατικά

4.189.600

4.331.087

4.463.001

4.561.119

4.738.181

Υπόλοιπο κερδών

-17.004.545

-19.157.051

-14.187.784

-13.802.394

1.677.894

Ίδια κεφάλαια

13.763.997

12.163.521

14.588.047

15.376.628

16.936.650

Σύνολο ισολογισµού

197.727.507

220.643.940

239.957.185

267.718.204

302.535.329

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 41,21 ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε τα
38,72 ευρώ της προηγούµενης χρήσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ

2017

2018

2019

2020

2021

Ονοµαστική τιµή

36,69

36,69

25,00

25,00

25,00

Τιµή αγοράς µερίδας*

41,19

35,33

37,12

38,35

41,21

+ 14,23 %

+ 5,07 %

+ 3,31 %

+ 7,46 %

Μεταβολή Τιµής αγοράς µερίδας

*Διευκρινίζεται ότι η Τιµή Αγοράς της Συνεταιριστικής Μερίδας ταυτίζεται µε την τιµή πώλησης και µε την λογιστική τιµή, η οποία
αποτελεί και την πραγµατική και δίκαιη αξία αποτίµησης της Συνεταιριστικής Μερίδας.
Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος
βάσει του Νόµου 4099/2012 όρισε ότι επιτρέπεται η εξαγορά ετησίως µέχρι του 2% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Επίσης,
σύµφωνα µε το καταστατικό και βάσει της λογιστικής αξίας της µερίδας, η τιµή της εξαγοράς της µερίδας ορίστηκε στα 41,21
ευρώ. Επειδή οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης παραµένουν κυρίως στο µέτωπο των κόκκινων δανείων, το εποπτικό πλαίσιο
παραµένει αυστηρό και λόγω εφαρµογής του ΔΠΧΑ 9 υπήρξε σηµαντική µείωση της καθαρής θέσης, 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
Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στη µετά Covid εποχή

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 την 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:
• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας τρία (3) τροχόσπιτα προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πληττόµενων οικογενειών στο σεισµό
της 3ης Μαρτίου 2021 που έπληξε τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Τρικάλων. Συνολικός προϋπολογισµός 19.900,00€.
Η παραπάνω ενέργεια ήταν µια προσφορά µεγάλης προστιθέµενης αξίας καθώς στα τροχόσπιτα στεγάστηκαν άνθρωποι που είχαν
πραγµατική ανάγκη και να επιλυθεί προσωρινά το πρόβληµα στέγασης.
• Επίσης για το σκοπό αυτό η Τράπεζα πραγµατοποίησε Μαραθώνιο Αλληλεγγύης για τους σεισµοπαθείς των Δήµων Ελασσόνας,
Τυρνάβου και Φαρκαδόνας, καταθέτοντας χρήµατα σε ειδικό λογαριασµό για το σκοπό αυτό.
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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 2021 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 12
νέους σπουδαστές, να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στα καταστήµατα και τη Διοίκηση της Τράπεζας.
Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2021 διαµόρφωσε για το σύνολο των εργαζοµένων της ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης,
το οποίο περιλάµβανε 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
Ενδεικτικά, τα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν είχαν την κάτωθι θεµατολογία:
1. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Εφαρµοσµένη Διαχείριση Κεφαλαίων & Κινδύνων
2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Λογιστική – Ασφαλιστική & Χρηµατοοικονοµική
3. Natech - Εκπαίδευση τελικών χρηστών CSB2
4. PSD2 Vs GDPR
5. Κίνδυνος Ρευστότητας & Κίνδυνος Χρηµατοδότησης
6. Ρυθµίσεις οφειλών - Πτώχευση
7. Building the Compliance Function of the new era
8. Αποτροπή & Ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος
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 31.12.2021 παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραµµα:

27%
A/A

Μορφωτικό Επίπεδο

Αριθµός

Ποσοστό

1

Μεταπτυχιακό

25

27%

2

ΑΕΙ

31

34%

3

ΤΕΙ

16

18%

4
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Λύκειο

19

21%

Σύνολο

91

100%

Μεταπτυχιακό

34%

ΑΕΙ
ΤΕΙ

21%

Λύκειο

18%

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, οι 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.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου
2021

31 Δεκεμβρίου
2020
αναμορφωμένα(1)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε
εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

18.135.895
7.355.635
236.528.209

25.825.266
6.806.083
199.909.288

8.952

34.761

46.070
5.562.035
518.195
8.506.633
25.873.705
302.535.329

46.070
5.601.413
324.915
8.977.883
20.192.525
267.718.204

5.011.081
266.291.277
9.907.192
254.273
141.716
193.289
3.799.851
285.598.679

11.881
236.902.915
10.731.281
278.623
123.951
210.523
3.936.141
252.195.315

Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

10.274.850
245.725
4.738.181
1.677.894
16.936.650

10.023.250
14.594.653
4.561.119
(13.656.133)
15.522.889

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

302.535.329

267.718.204

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση
Προβλέψεις για παρεχόμενες εγγυήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημείωση

Χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου
2021

2020
αναμορφωμένα(1)

Τόκοι έσοδα
Τόκοι έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους

10.568.911
(1.592.077)
8.976.834

10.385.548
(2.220.541)
8.165.007

Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Καθαρά έσοδα από προμήθειες

1.724.147
(1.134.937)
589.210

1.639.334
(843.492)
795.842

Έσοδα από μερίσματα
Αποτελέσματα από αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων
ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα
Σύνολο καθαρών εσόδων

1.434

1.431
261.532
9.829.187

(10.078)
(14.591)
8.937.614

(3.613.946)
(1.644.474)
(544.572)
(5.802.992)

(3.317.122)
(1.617.413)
(519.302)
(5.453.837)

4.026.195

3.483.777

(2.509.472)
(32.766)
1.483.957

(2.501.317)
(263.820)
718.640

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

(478.852)
1.005.105

(172.964)
545.676

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους συνεταίρους της Τράπεζας
- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.005.105

545.676

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων
Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων
Πρoβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από
δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές προβλέψεις
Κέρδη προ φόρων

Κέρδη ανά συνεταιριστική μερίδα (σε ευρώ):
- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
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2,4455

1,3610

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημείωση

Χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου
2021

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1.005.105

2020
αναμορφωμένα

(1)

545.676

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα), μετά από φόρους:
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Μεταβολή αποθεματικού από αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες),
μετά από φόρο
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (Α)+(Β)

594
594

(1.821)
(1.821)

1.005.699

543.855

1.005.699

543.855

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα που αναλογούν στους
συνεταίρους της Τράπεζας
- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ανά συνεταιριστική μερίδα
(σε ευρώ):
- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

2,4470

1,3565
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαφορά από
έκδοση
Συνεταιριστικό μεριδίων υπέρ
Λοιπά
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
το άρτιο
Αποθεματικά
εις νέον

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Αναμόρφωση λόγω αλλαγής
λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19
(σημ. 2.4)

9.825.500

14.487.330

4.463.001

(14.187.784) 14.588.047

0

0

0

9.825.500

14.487.330

4.463.001

0

0

0

543.855

543.855

197.750

107.323

0

0

305.073

115.699

115.699

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020,
αναμορφωμένα
Συγκεντρωτικά συνολικά
αποτελέσματα μετά φόρων,
αναμορφωμένα (σημ. 2.4)
Αύξηση κεφαλαίου
Σχηματισμός τακτικού και λοιπών
αποθεματικών
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020

0

0

98.118

0
10.023.250

0
14.594.653

0
4.561.119

(29.785)
(29.785)
(13.656.133) 15.522.889

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021

10.023.250

14.594.653

4.561.119

(13.656.133) 15.522.889

0

0

0

1.005.699

1.005.699

251.600

150.269

0

0

401.869

0

0

170.868

Συγκεντρωτικά συνολικά
αποτελέσματα μετά φόρων
Αύξηση κεφαλαίου
Σχηματισμός τακτικού και λοιπών
αποθεματικών
Συμψηφισμός λογαριασμού
«Διαφορά από έκδοση μεριδίων
υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες
ζημιές
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021
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ΣΥΝΟΛΟ

0 (14.499.197)
0
10.274.850

0
245.725

(14.072.085) 14.703.746

(98.118)

(170.868)

0

0

0

14.499.197

0

6.194
4.738.181

0
1.677.894

6.194
16.936.650

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου
2021

2020
αναμορφωμένα

(1)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

1.483.957

718.640

2.509.472
544.572
51.367
(2.710)
(195.167)

2.501.317
519.302
288.949
10.078
(55.048)

4.391.491

3.983.238

Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων:
Καθαρή (αύξηση)/μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
Καθαρή (αύξηση)/μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού
Καθαρή αύξηση/(μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή αύξηση/(μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων

(39.128.393)
(4.864.639)
4.999.200
29.388.362
(31.157)

(15.341.854)
(3.209.461)
(812.501)
29.238.083
(2.506.078)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την
καταβολή του φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε
Καθαρή ταμειακή εισροή/(εκροή) από λειτουργικές δραστηριότητες

(5.245.136)
(17.544)
(5.262.680)

11.351.427
(4.856)
11.346.571

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων
Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού

(448.362)
(250.112)

(135.678)
(35.891)

Πώληση χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού αποτιμώμενων σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Καθαρή ταμειακή εισροή/(εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες

34.713
(663.761)

0
(171.569)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Αποπληρωμή κεφαλαίου στις καταβολές μισθωμάτων
Καθαρή ταμειακή εισροή/(εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

401.869
(800.000)
(143.873)
(542.004)

305.073
1.220.000
(134.339)
1.390.734

Προσαρμογές για:
Πρoβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και
απαιτήσεις πελατών
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπά αποτέλεσματα από επενδυτικούς τίτλους
Λοιπές προσαρμογές
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή
σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων

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

(6.468.445)

12.565.736

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης (B)
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης (Α)+(Β)

31.959.975
25.491.530

19.394.239
31.959.975
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10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2022

Τόκοι έσοδα

10.000.000

10.568.911

11.800.000

Τόκοι έξοδα

(1.800.000)

(1.592.077)

(1.800.00)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

8.200.000

8.976.834

10.000.000

Έσοδα προµηθειών

1.750.000

1.724.147

1.750.000

Έξοδα προµηθειών

(800.000)

(1.134.937)

(900.000)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

950.000

589.210

850.000

3.000

180

100

0

(1.431)

0

67.000

261.532

159.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

9.220.000

9.829.187

11.010.000

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(3.550.000)

(3.613.946)

(3.800.000)

Λειτουργικά έξοδα

(1.870.000)

(1.644.474)

(1.970.000)

(700.000)

(544.572)

(700.000.)

(6.120.000)

(5802.992)

(6.470.000)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ,
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

3.100.000

4.026.195

4.540.000

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

(2.100.000)

(2509.472)

(2.540.000)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1.000.000

1.516.723

2.000.000

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

Λοιπές προβλέψεις
ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΕΚΤΑΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
Φόρος εισοδήµατος
ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
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(32.766)
1.000.000

800.000

1.483.957

2.000.000

(478.852)

(478.852)

1.005.105

1.400.000

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. 2431076100
Fax 2431076962

Καραϊσκάκη 29, Φαρκαδόνα
Τηλ. 2433023100-3
Fax 2433023107

Κατάστηµα Καλαµπάκας

Λάρισα Κατάστηµα Ηρώων Πολυτεχνείου

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

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

Κατάστηµα Μιαούλη:

Κατάστηµα Kαρδίτσας:

Μιαούλη 3, Τρίκαλα
Τηλ. 2431021427-8
Fax 2431021429

Νικηταρά 11 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσα
Τηλ. 2441041430-1, 2441071515
Fax 2441071516

Κατάστηµα Πύλης:

Κατάστηµα Ιωλκού Βόλος:

Αγ. Βησσαρίωνος 31
Τηλ. 2434071724-7
Fax 2434071744

Ιωλκού 2 & Αργοναυτών, Βόλος
Τηλ. 2421076800-3
Fax 2421033600

Κατάστηµα Λάρισας:

Κατάστηµα Ελασσόνας:

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

Κων/νου Οικονόµου 1 και Ισαύρων, Ελασσόνα
Τηλ. / Fax 2493493317
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