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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2015-31/12/2015) ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών σας
καλωσορίζουμε στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.
Θεωρούμε σωστό, στο ξεκίνημα της παρουσίασης των οικονομικών πεπραγμένων του 2015 της Τράπεζας Σερρών,
να θυμίσουμε πολύ σύντομα, τις μακροοικονομικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτούργησε το Ελληνικό
Τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις γενικότερα τα τελευταία χρόνια (αν και είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους από
εσάς).
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2008 έως και το 2013 η ελληνική
οικονομία απώλεσε σωρευτικά το 26% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Μετά από μια σύντομη και μικρή
ανάκαμψη κατά το 2014, το 2015 ξεκίνησε σε κλίμα έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο επιδεινώθηκε και
κορυφώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και την θέσπιση των capital controls.
Η ελληνική οικονομία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση από το γ΄ τρίμηνο του 2015 και ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο
του 2015 διαμορφώθηκε στο αρνητικό -0,7%. Παραδόξως, το 2015 είχαμε μια μικρή αύξηση της απασχόλησης με
αποτέλεσμα η ανεργία να διαμορφωθεί στο 24,6% (από 26,1% το 2014), παραμένοντας ωστόσο η υψηλότερη στην ΕΕ.
Ειδικότερα, όσον αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, οι κυριότερες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 ήταν
η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών και η επιβολή των Capital controls στις αναλήψεις μετρητών, στη
διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και σε άλλες τραπεζικές εργασίες.
Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών ήταν αναγκαία λόγω της επιδείνωσης του δανειακού
χαρτοφυλακίου των Τραπεζών (τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 44% του συνόλου των δανείων) και επιβλήθηκε
από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την οποία
ελεγχόμαστε και εμείς σαν τράπεζα από το 2016. Ο ίδιος έλεγχος έγινε και για τις μη συστημικές Τράπεζες. Από το test αυτό
προέκυψαν ανάγκες ενίσχυσης των κεφαλαίων για την Τράπεζα Αττικής για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες - εκτός της
Τράπεζας Σερρών. Οι αυξήσεις των κεφαλαίων έγιναν με επιτυχία με εξαίρεση την Τράπεζα Πελοποννήσου για την οποία
εφαρμόστηκαν μέτρα εξυγίανσης.
Η επιβολή των capital controls ήρθε ως αποτέλεσμα της μεγάλης εκροής των καταθέσεων (πάνω από 40 δις) και του
έντονα αρνητικού οικονομικού κλίματος. Η μείωση της ρευστότητας των Τραπεζών (παρά την ενίσχυση μέσω του ELA και
της κεφαλαιοποίησης) στέρησαν από τις επιχειρήσεις των αναγκαίων και ζωτικών κεφαλαίων κίνησης που σε συνδυασμό με
τον περιορισμό του εισοδήματος των νοικοκυριών, είχε δυσμενή επίπτωση στην αποπληρωμή των δανείων. Έτσι το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το 2015 αυξήθηκε στο 44% (2014: 39,9%). Οι Τράπεζες υποχρεώθηκαν να
σχηματίσουν προβλέψεις για μη είσπραξη δανείων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον περιορισμό των τραπεζικών
εργασιών, είχε σαν αποτέλεσμα να καταγράψουν οι Τράπεζες ζημίες σημαντικού ύψους, μεγαλύτερες από την χρήση του
2014.
Σε αυτό το οικονομικό κλίμα που περιγράψαμε προηγουμένως πολύ περιεκτικά, η Διοίκηση της Τράπεζας Σερρών
εστίασε τις προσπάθειές της σε δύο ιδιαίτερα σημαντικούς για την πορεία της Τράπεζας στόχους. Πρώτος στόχος η συνέχιση
της χρηματοδότησης βιώσιμων Σερραϊκών επιχειρήσεων, αν είναι δυνατό με εξαγωγικό προσανατολισμό, παρά την μείωση
των καταθέσεων που είχαμε και εμείς όπως όλες οι Τράπεζες. Δεύτερος στόχος, η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των
προβληματικών δανείων ώστε να περιορίσουμε τις δυσμενείς επιδράσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας.
Παράλληλα, οι προσπάθειες όλων μας ήταν συνεχείς στην εγγραφή νέων μελών και την βελτίωση της αναγνωσιμότητας της
Τράπεζας και εκτός Νομού Σερρών.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι εμφανής και πέρα από αριθμητικά δεδομένα. Είμαστε η μοναδική ίσως
Τράπεζα του Νομού Σερρών που συνέχισε και συνεχίζει τις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και αυτό δεν
χρειάζεται καμμιά απόδειξη αφού οι περισσότεροι από εσάς είσαστε αποδέκτες και χρήστες των κεφαλαίων αυτών.
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Ταυτόχρονα αυξήσαμε το επίπεδο των άλλων τραπεζικών εργασιών (εμβάσματα εισαγωγών – εξαγωγών κλπ) με
αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των αντίστοιχων εσόδων από προμήθειες. Επίσης, πετύχαμε περαιτέρω μείωση των
λειτουργικών δαπανών κατά 88 χιλ. ευρώ δηλαδή οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2014 ενώ το σύνολο της
μείωσης των δαπανών κατά την διαχειριστική διετία της νέας Διοίκησης ανήλθε στο 20%!!
Έτσι, κατορθώσαμε σε αυτό το δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να δημιουργήσουμε λειτουργικά κέρδη
(προ φόρων και προ προβλέψεων) ύψους 1.082.000 €. Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας πάνω
από τα όρια που προβλέπονται από την Τράπεζα Ελλάδος, με αποτέλεσμα – όπως αναφέραμε και προηγουμένως - να μη
απαιτηθεί επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση όπως συνέβη σε άλλες Συνεταιριστικές και Συστημικές Τράπεζες.
Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των καθυστερημένων δανείων,
ρυθμίσαμε εντός του 2015 πάνω από 200 δάνεια συμπολιτών μας που αδυνατούσαν να καταβάλουν τις συμφωνηθείσες κατά
το παρελθόν δόσεις. Με τον τρόπο αυτό βελτιώσαμε την εισπραξιμότητα τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων από τα
καθυστερημένα δάνεια. Παράλληλα, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενισχύουμε τις γνώσεις των στελεχών μας προσδιορίζοντας συγχρόνως τους βέλτιστους τρόπους με
τους οποίους εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα της Τράπεζας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε την εντυπωσιακή άνοδο του αριθμού των μελών (γεγονός που σχολιάστηκε
θετικά από όλους τους εμπλεκόμενους και εκτός Νομού Σερρών) που είναι άλλωστε από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους
της νέας Διοίκησης. Τα μέλη της Τράπεζάς μας αυξήθηκαν κατά 11,78%, από 5.605 που ήταν στο τέλος του 2014 σε 6.265
τον Δεκέμβριο του 2015. Η συνολική αύξηση των μελών την διετία 2014-2015 είναι 30% και τεκμηριώνει την σταδιακή
βελτίωση της φήμης της Τράπεζας και αποδοχής των ενεργειών της Διοίκησης από τους Σερραίους πολίτες (και όχι μόνο). Ο
στόχος μας είναι κάθε οικογένεια στο Ν. Σερρών να έχει τουλάχιστον μία μερίδα.
Εκτός όμως από τα αριθμητικά αποτελέσματα, πετύχαμε και ποιοτικούς στόχους, τους οποίους θέσαμε σαν νέα
διοίκηση το 2015.
Συνεχίσαμε την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Τράπεζάς και την βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών ώστε
να προσφέρουμε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας..
Καταθέσαμε το τριετές (2015 – 2017) επιχειρησιακό μας σχέδιο (Business Plan) στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο
αξιολογήθηκε και έγινε αποδεκτό. Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία δυο νέων τραπεζικών θυρίδων σε περιφερειακούς
δήμους του νομού μας. Η έγκριση τους καθυστερεί, αποκλειστικά λόγω των οικονομικών δυσκολιών που βιώνει η χώρα μας
τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η μοναδική Τράπεζα που κατέθεσε επιχειρησιακό σχέδιο που
συντάχθηκε από τα στελέχη της χωρίς την συμμετοχή εξωτερικού συμβούλου. Το όφελος ήταν διπλό: αφενός περιορίσαμε τα
έξοδα και αφετέρου βελτιώσαμε το επίπεδο της τεχνογνωσίας και επικοινωνίας με τις Εποπτικές Αρχές.
Για το 2016 οι συνθήκες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2ο εξάμηνο, διαφαίνονται
ευνοϊκότερες, από αυτές της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που επιτρέπει την πρόβλεψη ότι η ύφεση μπορεί να ανασχεθεί
και να ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης πολιτικής σταθερότητας και μείωση της
αβεβαιότητας που επηρεάζει την επενδυτική δραστηριότητα. Οι εξελίξεις βέβαια θα επηρεαστούν και από το αποτέλεσμα του
Βρετανικού Δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης για το 2016, είναι η ενίσχυση τόσο της καταθετικής όσο και της κεφαλαιακής βάσης
της Τράπεζας ώστε να είναι εφικτή η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών όσον αφορά τις χρηματοδοτικές
τους ανάγκες. Οι προσπάθειες όλων μας – εργαζομένων και μελών – πρέπει να είναι η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων
και η αύξηση του αριθμού των μελών ώστε η Τράπεζα να μπορέσει να επεκταθεί σύντομα και εκτός Νομού Σερρών.
Κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας για εδραίωση της πίστης και της εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα μας,
διαχειριζόμαστε τα χρήματα που μας εμπιστευτήκατε υποδειγματικά, δημοσιεύοντας κάθε σημαντική πράξη και
ακολουθώντας κανόνες διαφάνειας. Το στοιχείο της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης καθώς και η επενδυτική αξία
της Τράπεζας, αναγνωρίστηκε από κεφαλαιούχους, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της
Τράπεζας ως Στρατηγικοί Επενδυτές. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους και πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διοίκηση και τα Στελέχη της Τράπεζας, εργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις
μας για την επιτυχία της αποστολής μας, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της Σερραϊκής οικονομίας, της μικρομεσαίας
επιχείρησης του τόπου μας, αλλά και η ενίσχυση του Σερραίου αποταμιευτή.
Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
Τους συνεταίρους χρηματοδότες μας, που παρόλα τα οικονομικά προβλήματα και τις αρνητικές ειδήσεις στο χώρο των
Τραπεζών, συνέχισαν να ενισχύουν τα κεφάλαια της Τράπεζάς μας, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά της και τη συμβολή της
στην ανάπτυξη του τόπου μας
Τους συνεταίρους καταθέτες μας, που διατήρησαν την ψυχραιμία τους και συνέχισαν να μας εμπιστεύονται ακόμα και στην
περίοδο ακραίας οικονομικής αναταραχής που ζούμε τελευταία.
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Τους συνεταίρους συνεπείς δανειολήπτες μας, όχι μόνο αυτούς που είναι ενήμεροι, αλλά και αυτούς που αν και
αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της κρίσης έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις.
Σας ευχαριστούμε όλους, γιατί εσείς είστε αυτοί που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας
μας.
Με τιμή
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. (η Τράπεζα) της 31ης Δεκεμβρίου
2015 που καλύπτουν τη χρήση 2015, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συνεχίζεται από την προηγούμενη χρήση
2014, στην οποία έγινε και η υιοθέτησή τους και σύμφωνα με αυτά παρουσιάζονται τα στοιχεία των χρήσεων 2013 έως και
2015, ενώ τα στοιχεία έως και τη χρήση 2012 παρουσιάζονται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε 64,2 εκ. Ευρώ, έναντι 67,3 εκ. Ευρώ το 2014 μειωμένες κατά 4,62%.
Οι Προβλέψεις Επισφαλών Χορηγήσεων ανήλθαν σε 18 εκ. Ευρώ, έναντι 15,6 εκ. Ευρώ το 2014 αυξημένες κατά
15,39%.
Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε 43,7 εκ. Ευρώ, έναντι 61,8 εκ. Ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 29,29%.
Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) ανήλθε σε 3,5 εκ. Ευρώ έναντι 4,7 εκ. Ευρώ το
2014.
Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2015 διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκ. Ευρώ, έναντι 5,1 εκ.
Ευρώ το 2014.
Παράλληλα η Διοίκηση πέτυχε μείωση των λειτουργών εξόδων κατά 5,98 % με στόχο την βελτίωση των
αποτελεσμάτων.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων και προ προβλέψεων) ανήλθαν σε 1.082 χιλ. Ευρώ έναντι 589 χιλ.
Ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη στρατηγική επιλογή της μείωσης του
μέσου επιτοκίου καταθέσεων και παράλληλα στην αλματώδη ανάπτυξη των Τραπεζικών εργασιών (εισαγωγές, προμήθειες
εγγυητικών κλπ). Οι επιδόσεις μας αυτές επιβεβαιώνουν την ικανότητας μας να προσαρμοζόμαστε σε αντίξοες συνθήκες που
χαρακτηρίζονται από την μακροοικονομική αστάθεια της παρούσας περιόδου.
Το προ φόρων αποτέλεσμα της Χρήσης ανήλθε σε -1.705 χιλ. Ευρώ, έναντι 297,8 χιλ. Ευρώ το 2014.
Ο δείκτης ρευστότητας με 31/12/2015 διατηρήθηκε στο 3,5%.
Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τον περιορισμό της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τα capital controls, τις εκροές καταθέσεων, καθώς και από την αύξηση του ποσοστού των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 54,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 68,6 εκατ. Ευρώ το 2014 παρουσιάζοντας μείωση
κατά 20,56%.
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 14,08 εκ. Ευρώ, έναντι 14,05 εκ. Ευρώ το 2014
παρουσιάζοντας αύξηση 0,20% .
Η Καθαρή Θέση ανήλθε σε 5,001 χιλ. Ευρώ, έναντι 6,017 χιλ. Ευρώ το 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,89%
.
Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2015 τα 6.265 μέλη από 5.605 το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 11,78%
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2015 το Ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών διαμορφώθηκε στα €
54.486.564,14 έναντι € 68.594.663,21 τον Δεκέμβριο του 2014, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση κατά 20,56%.

ΕΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε €)
Ποσοστό Μεταβολής

2010

72.523.947,00

-2,49%

2011

71.087.827,22

-1.98%

2012

72.593.804,95

2,12%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε €)

Ποσοστό Μεταβολής

2013

64.998.977,89

1,33%*

2014

68.594.663,21

5,53%

2015

54.486.564,14

-20,56%

*Η μεταβολή 2012-2013 αφορά μεγέθη σε ΔΠΧΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Πολιτική της Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη
των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, με
κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των πελατών της με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες
δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία και, παρά την εφαρμογή των περιορισμών στην κίνηση
Κεφαλαίων και την εκροή καταθέσεων, η Τράπεζα, συνέχισε την στήριξη των Πελατών, ενισχύοντας έτσι και την τοπική
κοινωνία.
Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, προκειμένου η αποπληρωμή να είναι
ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της χαρακτήρα. Οι χορηγήσεις μετά προβλέψεων της
Συνεταιριστικής Τράπεζας αντιστοιχούν στο 84,71% περίπου του Ενεργητικού και αποτελούν μια ανταποδοτική σχέση της
Τράπεζας και καταθετών για την ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη από την στήριξη της Τράπεζας
σε επίπεδο χορηγήσεων.
Το τέλος του οικονομικού έτους 2015 βρίσκει την Συνεταιριστική Τράπεζα με ύψος χορηγήσεων προ προβλέψεων €
64.170.045,85 έναντι € 67.276.535,94 του 2014, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 4,62 % και σε απόλυτες τιμές κατά €
3.106.490,09.
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Η εξέλιξη των χορηγήσεων τόσο με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €)
Ποσοστό Μεταβολής

2010

53.311.725,59

4,70%

2011

54.840.469,32

2,87%

2012

58.636.050,12

6,92%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €)

Ποσοστό Μεταβολής

2013 ΔΛΠ

63.860.487,73

4,67%*

2014 ΔΛΠ

67.276.595,94

5,35%

2015 ΔΛΠ

64.170.045,85

-4,62%

*Η μεταβολή 2012-2013 αφορά μεγέθη σε ΔΠΧΑ
Σχετικά με το δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:
ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε
€)

40.000.000,00
30.000.000,00

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε
€)

20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2013

2014

2015

Οι χορηγήσεις αναλυτικά σε κάθε τομέα δραστηριότητας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τομείς
Επιχειρήσεις
Καταναλωτικά δάνεια
Στεγαστικά δάνεια
Σύνολο

Σύνολο Δανείων
54.679
6.582
2.909
64.170
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Χορηγήσεις ανά Δραστηριότητα 2015
54.679
60.000
50.000
40.000
30.000

6.582

2.909

Καταναλωτικά
δάνεια

Στεγαστικά δάνεια

20.000
10.000
0
Επιχειρήσεις

Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 85,2% στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού Ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 54,2%, γεγονός από το οποίο διαφαίνεται ότι η Τράπεζά μας στηρίζει την Επιχειρηματική
δραστηριότητα του Ν. Σερρών.

Δάνεια σε Καθυστέρηση
Το 2015 ήταν έτος πρωτόγνωρων εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο. Τα μη εξηπηρετούμενα δάνεια των Ελληνικών
Τραπεζών επιδεινώθηκαν περαιτέρω και η διαχείρισή τους, μαζί με την επιστροφή των καταθέσεων, αποτελούν τις
σημαντικότερες προκλήσεις για το Τραπεζικό σύστημα.
Στην Τράπεζά μας τα δάνεια σε καθυστέρηση παρουσίασαν μικρή μείωση, όπως παρουσίασε και το σύνολο των
χορηγήσεών μας, σε αντίθεση με την αυξητική πορεία των καθυστερήσεων στο σύνολο των τραπεζών.
Έτσι τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος του 2015 ανήλθαν σε 33,7 Εκατ Ευρώ έναντι 35 Εκατ Ευρώ στο τέλος του 2014,
αποτελώντας το 52,5% του Συνολικού Χαρτοφυλακίου των Δανείων.
Στρατηγική επιλογή της Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι να υποστηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αδυνατούν
(λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας) να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι προχωρήσαμε σε νέες ρυθμίσεις
ύψους περίπου 6.416 χιλ. Ευρώ, με αποτέλεσμα τα ρυθμισμένα δάνεια για το 2015 να ανέρχονται σε 12 Εκατ. Ευρώ έναντι
5,5 Εκατ Ευρώ στο τέλος του 2014.
Το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μειώθηκε κατά € 3.107 χιλ. (-4,62%) λόγω του περιορισμού
των χρηματοδοτήσεων αλλά και της αποπληρωμής δανείων.
Τα ενήμερα δάνεια παρουσίασαν μείωση της τάξεως των € 1.761 χιλ., ως αποτέλεσμα των εισπράξεων που
πραγματοποιήθηκαν έναντι δανείων αλλά και των περιορισμένων νέων χρηματοδοτήσεων.
Για κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε καθυστέρηση, η Τράπεζα εντός του 2015
προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις ποσού 2.407 χιλ. Ευρώ. Έτσι το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεών ανέρχεται
σε 18.014 χιλ. Ευρώ, έναντι 15.611 χιλ. Ευρώ το 2014, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση να
ανέρχεται σε ποσοστό 53,45%, έναντι 44,60% το 2014 , ποσοστό σημαντικά μεγάλο, που αντιστοιχεί στο μέσο περίπου
επίπεδο των Ελληνικών Τραπεζών.
Σημειώνουμε ότι το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεων ποσού 18.014 χιλ.Ευρώ στο σύνολο των χορηγήσεων
ποσού 64.170 ανέρχεται σε ποσοστό 28,07%, ποσοστό μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα των συστημικών Τραπεζών (περίπου
22%).
Οι αυξημένες προβλέψεις στόχο έχουν την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, ώστε
σταδιακά να χρηματοδοτούμε υγιείς τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσδιορισμό
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται με λογιστικές πράξεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα μελλοντικών
χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 27Α στον 4172/2013 του Ν. 4302/2014 η Τράπεζα δύναται να μετατρέψει τις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου.
Στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου ,οι οποίες έχουν
λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις
διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε
νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, μετατρέπεται , σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού
έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού
προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των συνεταίρων.
Η εξέλιξη της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ
2012
2013
2014
2015

Αναβαλλόμενη Φορολογική
απαίτηση
1.560.776,90
2.799.197,00
2.720.794,67
3.409.681,33

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Το 2015 οι καταθέσεις της Τράπεζάς μας μειώθηκαν κατά 18.072.856 € (-29,26%) κυρίως λόγω της εκροής
καταθέσεων στο 1ο εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατούσε στην περίοδο
αυτή.
Παρακάτω παρατίθενται πίνακες της εξέλιξης των καταθέσεων:

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €)
Ποσοστό Μεταβολής

2010

54.369.524,21

-3,95%

2011

56.240.545,83

3,44%

2012

58.082.741,90

3,28%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €)

Ποσοστό Μεταβολής

2013

58.517.782,88

0,16%*

2014

61.770.286,07

5,54%

2015

43.687.430,07

-29,26%

*Η μεταβολή 2012-2013 αφορά μεγέθη σε ΔΠΧΑ
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Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Στατιστικά Στοιχεία 2015) που
αφορούν στις καταθέσεις χώρας ανά νομό, το μερίδιο στις καταθέσεις του νομού, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών
μειώθηκε από 3,55% σε 3,39% το 2015 παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 4,37% , μετά από μια διαχρονική αύξηση, λόγω
της εκροής καταθέσεων όπως αναφέραμε και παραπάνω.

ΕΤΟΣ

% Διαχρονικής μεταβολής Καταθέσεων
Συν. ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Νομός ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ

Μερίδιο Αγοράς Συν.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

2010

-11,9%

-9,4%

-3,95%

2,54%

2011

-16,88%

-17,41%

+3,44%

3,10%

2012

-7,33%

-5,81%

+3,28%

3,39%

2013

1,1%

0,85%

+0,16%

3,25%

2014

-1,73%

1,42%

+5,54%

3,55%

2015

-23,03%

-25,79%

-29,26%

3,39%

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά καταθέτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Το 2015 η Τράπεζά μας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα:

2015

2014

100

0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς άλλα
Π.Ι.

5.000

0

Σύνολο

5.100

0

Καταθέσεις άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Η Καθαρή Θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας για τον χρονικό ορίζοντα 2010-2015 παρουσίασε την παρακάτω
διαχρονική εξέλιξη:

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €)
Ποσοστό Μεταβολής

2010

16.737.022

0,08%

2011

14.012.390

-16,28%

2012

13.197.823

-5,81%

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης κατά τα Δ.Π.Χ.Α. στο τέλος του 2015 έχει μειωθεί και ανέρχεται στο ποσό των
5.000.949,72€, έναντι ποσού € 6.017.144,16€ στο τέλος του 2014.
Η μείωση οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό σημαντικού ποσού προβλέψεων περίπου 2.800 χιλ.ευρώ
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €)

Ποσοστό Μεταβολής

2013

5.592.371,44

+24,45%*

2014

6.017.144,16

+7,60%

2015

5.000.949,72

-16,89%

*Η μεταβολή 2012-2013 αφορά μεγέθη σε ΔΠΧΑ
Η Καθαρή Θέση κατά την 31.12.2015 παρουσιάζει μείωση € 1.016.194,44 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
οφειλόμενη στις παρακάτω μεταβολές:
Μετοχικό κεφάλαιο

26.850,00 (1)

Αποθεματικά

332

Αποτελέσματα εις νέον

-1.043.376,44

Σύνολο

-1.016.194,44

(1) Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2015 τα 6.265 μέλη από 5.605 το 2014 παρουσιάζοντας
αύξηση ποσοστού 11,78%.

Η Αξία Ρευστοποίησης της Συνεταιριστικής Μερίδας κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε € 10,66, έναντι €12,50
κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ η Ονομαστική Αξία ανέρχεται σε € 30.
Στη Γενική Συνέλευση στις 27/06/2012 αποφάσισε την αναστολή της ρευστοποίησης των συνεταιριστικών μερίδων
(σχετικό το υπ΄αρ.πρωτ. 5911/8-12-2013 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος-Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος).

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η Κεφαλαιακή επάρκεια μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων και από την επιδείνωση των
οικονομικών συνθηκών και της απομείωσης του ενεργητικού.
Η ενδεχόμενη επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του ενεργητικού της Τράπεζας πιθανόν να δημιουργήσει την
ανάγκη για πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια.
Η αποτελεσματική διαχείριση του εποπτικού κεφαλαίου της Τράπεζας είναι σημαντική για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας και της οργανικής της ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €)

2010

16.737.022

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (CET 1)
13,46%

2011

14.012.390

6,37%

2012

13.197.823

1,36%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (CET 1)

2013

5.592.371,44

9,75%

2014

6.017.144,16

2015

5.000.949,72

12,56%
10,28%

Την 31/12/2015 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) της Τράπεζάς μας ανήλθαν σε € 4.805, με
αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) να διαμορφωθεί σε 10,28%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Σύνολο των λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας σύμφωνα με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης ανήλθε
στις 31/12/2015 σε € 4.066.740,28 έναντι € 5.132.336,38 το 2014, σημειώνοντας ετήσια μείωση της τάξεως του 20,76%.
Ο κύκλος εργασιών (τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα) διαμορφώθηκε από € 4.661.870,91 στις 31/12/2014 σε €
3.509.387,77 στις 31/12/2015 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 24,72%.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή των εσόδων από προμήθειες, εξακολουθώντας να αποτελούν ένα σημαντικό
επιπρόσθετο έσοδο για την Τράπεζα.
Η πορεία των Εσόδων της Τράπεζας αναλυτικά σε βάθος χρόνου αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες :

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΤΟΚΟΥΣ (ποσά σε €)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(ποσά σε €)

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(ποσά σε €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε €)

2010

5.829.440,67

462.513,37

322.325,12

6.614.279,16

2011

5.876.113,93

355.131,87

305.636,90

6.536.882,70

2012

5.086.983,61

319.577,41

326.865,04

5.707.708,56

11

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έκθεση Πεπραγμένων 2015

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΤΟΚΟΥΣ (ποσά σε €)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(ποσά σε €)

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(ποσά σε €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε €)

2013

5.704.540,04

276.053,30

273.449,91

6.254.043,25

2014

4.661.870,91

256.122,79

214.342,68

5.132.336,38

2015

3.509.387,77

413.832,26

143.520,25

4.066.740,28

Παρά τον περιορισμό των εσόδων από τόκους δανείων (λόγω μείωσης του ύψους των χρηματοδοτήσεων αλλά και
των μη εκτοκιζόμενων καθυστερημένων δανείων), έγινε σημαντική προσπάθεια αναπλήρωσης των εσόδων, από αύξηση των
προμηθειών από άλλες τραπεζικές εργασίες (προμήθειες εγγυητικών, εμβάσματα κλπ ) κατά 61,58%.
Αντίστοιχα τα έξοδα παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΞΟΔΑ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΤΟΣ

ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ
(ΤΟΚ.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ)
(ποσά σε €)

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΕΚΕ
(ποσά σε €)

ΕΙΣΦΟΡΑ
Ν.128
(ποσά σε €)

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ποσά σε €)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
(ποσά σε €)

2010

2.359.500,19

57.419,00

253.123,70

1.872.388,00

4.542.430,89

2011

2.811.633,54

57.638,00

258.111,40

1.892.593.02

5.019.975,96

2012

3.213.700,13

51.950,00

243.001,70

1.647.884,48

5.156.536,31

ΕΞΟΔΑ 2013-2015
ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ
(ΤΟΚ.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ)
(ποσά σε €)

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΕΚΕ
(ποσά σε €)

2013

3.029.395,65

54.005,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΣΒΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙ
ΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ
Ν.128
ΚΑ
(ποσά σε €)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ποσά σε €)
ΕΞΟΔΑ
(ποσά σε €)
(ποσά σε €)
946.958,33
127.583,21
250.923,20
795.816,83

2014

2.389.952,33

32.069,15

274.241,50

ΕΤΟΣ

2015

1.176.220,50

40.060,33

234.340,20

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΩΝ
(ποσά σε €) (ποσά σε €)

-

5.204.682,22

777.455,08

698.990,50

132.141,10

238.447,73

4.543.297,39

659.492,28

728.658,10

128.902,7

17.379,54

2.985.053,65

Τα βασικά Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της Τράπεζας σε βάθος χρόνων αποτυπώνονται στις
ανωτέρω κατηγορίες αναλυτικά κατά: τόκους καταθέσεων, εισφορά Τ.Ε.Κ.Ε., εισφορά του Ν. 128/75 και βασικές
λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας.
Σημ: Η δυνατότητα ύπαρξης Καταθέσεων ξεκίνησε για την Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2004 καθώς το έτος 2004
αποτελούσε μεταβατική περίοδο μέσα στην οποία η Τράπεζα έπρεπε να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
ώστε να της επιτραπεί το σύνολο των Τραπεζικών Εργασιών.

Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε τη Στρατηγική του περιορισμού των μη ανταποδοτικών δαπανών
και στη χρήση 2015 όπως και στην προηγούμενη 2014, με αποτέλεσμα, τη σημαντική μείωση των γενικών διοικητικών
εξόδων.

12

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έκθεση Πεπραγμένων 2015

Για λόγους ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης (Σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλει η Συνθήκη της
Βασιλείας ΙΙ), αλλά και λόγω εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη χρήση 2015, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ διενεργεί αυξημένες προβλέψεις για κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων. Μέσω της διενέργειας
προβλέψεων αφενός ισχυροποιείται η οικονομική θέση της Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα, και αφετέρου ενισχύεται η δυνατότητά της να καλύπτει
τους κινδύνους που αναλαμβάνει.
Οι σχηματισθείσες προβλέψεις μέχρι 31/12/2012 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανήλθαν στο ποσό
του €3.600.820,20 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2010-2012
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΕΤΟΣ (ποσά σε €)

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ποσά σε €)

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ποσά σε €)

2010

1.184.500,00

704.251,58

2.249.828,43

2011

1.500.000,00

999.493,23

2.750.335,20

2012

850.000,00

3.600.820,20

Με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για πρώτη φορά για τη
χρήση 2014, οι Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν κατά το έτος μετάπτωσης 2012 και τα επόμενα
έτη 2013 έως και 2015 σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβολές:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2013-2015
Υπόλοιπο 2012 από
Ε.Λ.Π.
Πλέον:
Υπόλοιπο 31/12/2012
κατά Δ.Π.Χ.Α.

3.600.820,20
+7.784.000,00
11.384.820,20
+1.068.741,24
+2.941.000,00
-54.052,11

Υπόλοιπο 31/12/2013
κατά Δ.Π.Χ.Α.

Συμψηφισμοί 2013

Προβλέψεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2014

15.611.572,28
+2.402.679,93

Υπόλοιπο 31/12/2015
κατά Δ.Π.Χ.Α.

Πρόσθετες Προβλέψεις επίσημων Οικονομικών
Καταστάσεων 2013
Πρόσθετες, κατά Δ.Π.Χ.Α., προβλέψεις σύμφωνα με την
έκθεση του Ορκωτού Λογιστή 2013

15.340.509,33
+ 271.062,95

Υπόλοιπο 31/12/2014
κατά Δ.Π.Χ.Α.

Πρόσθετες Προβλέψεις σύμφωνα με τις Παρατηρήσεις του
Ορκωτού Ελεγκτή 2012

Προβλέψεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2015

18.014.252,21

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις που έχει
σχηματιστεί έως και την 31/12/2015 ανέρχεται σε ποσοστό 53,5% έναντι 51,5% κατά την 31/12/2014 οπότε και είχαν κριθεί
αρκετά ικανοποιητικό από την Τράπεζας της Ελλάδος μετά την αξιολόγηση του stress test.
Σημειώνουμε ότι ποσοστιαία, οι σχηματισθείσες Πρόβλεψης της Τράπεζάς μας για τα δάνεια σε καθυστέρηση, είναι
συγκρίσιμα με αυτά των συστημικών Τραπεζών.
Κυρίαρχος στρατηγικός στόχος της Διοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η ενίσχυση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και η
διεύρυνση του αριθμού των μελών της.
Η συνεχιζόμενη για 8η χρονιά οικονομική κρίση διαμορφώνει δύσκολες συνθήκες για τις Τράπεζες, όσον αφορά τη διαχείριση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα όμως παρέχει τη δυνατότητα
αξιοποίησης των παρουσιαζόμενων επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων προβληματικών
δανείων.

13

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έκθεση Πεπραγμένων 2015

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τράπεζας έχει ξεκινήσει συζητήσεις με επιχειρηματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού,
που στόχο έχουν τη συμμετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, με ποσά που θα εξασφαλίσουν αφενός την βιωσιμότητα
της Τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής υποστήριξης τοπικών επιχειρήσεων, κυρίως με
εξαγωγικό προσανατολισμό.
Επιπλέον εκτός από τις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για «Απομείωση Αξίας
Διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» καθώς και προβλέψεις για διάφορα έξοδα. Η εξέλιξή
τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΨΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

Λοιπές Προβλέψεις

2013

Προβλέψεις Απομείωσης για διαθέσιμα
προς πώληση χρημ/κα περιουσιακά
στοιχεία
759.697,71

2014

0

0

2015

362.527,27

19.670,25

0

Οι σχηματισμένες στη χρήση 2015 προβλέψεις αφορούν τη συμμετοχή της Τράπεζάς μας στην Πανελλήνια Τράπεζα,
η οποία απορροφήθηκε εντός του 2015 από την Τράπεζα Πειραιώς και την συμμετοχή στη Συνεταιριστική Τράπεζα
Πελοποννήσου η οποία μπήκε σε καθεστώς εκκαθάριση στο 2015.

Τα Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων, προ φόρων καθώς και τα Τελικά
Αποτελέσματα προ φόρων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2010-2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(προ φόρων)
(ποσά σε €)

2010

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων –προ
φόρων) (ποσά σε €)
2.382.390,62

2011

1.832.656,14

78.722,58

2012

871.841,45

-214.016,73

764.945,93

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2013-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΕΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
(προ φόρων)
(ποσά σε €)

2013

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων –προ
φόρων) (ποσά σε €)
1.176.944,24

2014

721.180,09

297.835,74

2015

1.210.589,33

-1.705.476,77

14
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Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων της Χρήσης 2015 κατά τα Δ.Π.Χ.Α. διαμορφώθηκαν σε Ζημίες ποσού €
1.705.476,77 κυρίως λόγω του σχηματισμού προβλέψεων που έχει αναφερθεί σε προηγούμενο πίνακα, για την κάλυψη των
ενδεχόμενων κινδύνων από το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο. Για τη Χρήση 2014 τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν
σε Κέρδη ποσού € 297.835,74. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα της Τράπεζας (προ
προβλέψεων ) είναι θετικό και ανέρχεται σε ποσό € 1.210.589, που όμως μετατρέπεται σε ζημία λόγω των αυξημένων
προβλέψεων που πραγματοποιήσαμε, ώστε να καλυφθεί μέρος υψηλών ληξιπρόθεσμων οφειλών, που άλλωστε χαρακτηρίζει
το σύνολο του Τραπεζικού τομέα.

Σέρρες, 11 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου

Ο Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Βέρρος Δήμος του Νικολάου

Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου

Μπεντές Ιωάννης του Δημητρίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου

Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ

Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου

Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αθανασίου Δημήτριος
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Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες με Βασικά Μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης για
τον χρονικό ορίζοντα 2010-2015, καθώς και τις ποσοτικές μεταβολές των Μεγεθών αυτών.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΕΓΕΘΗ

2010

Πάγια ενσώμ+άυλα

2011

2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

2013

2014

2015

1.819.632

1.882.963

1.263.891

1.190.380

1.173.136

1.066.057

53.311.725

54.840.469

59.500.028

63.860.487

67.276.535

64.170.045

Ταμειακά
διαθέσιμα

17.628.168

14.624.021

10.942.549

10.016.388

10.419.074

1.565.377

Σύνολο
ενεργητικού

72.523.947

71.087.827

64.145.118

64.998.977

68.594.663

54.486.564

16.737.022

14.012.390

Χορηγήσεις

Ιδια κεφάλαια
Καθαρή Θέση

-

Καταθέσεις

54.369.524

Υποχρεώσεις προς
Πιστωτικά Ιδρύματα

-

-

56.240.546

-

-

2010

5.592.371

6.017.144

5.000.949

58.424.085

58.517.782

61.760.286

43.687.430

-

2011

-

4.493.725

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

2012

-

5.100.043

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α

2013

2014

2015

Πιστωτικοί τόκοι

5.829.441

5.876.114

5.086.984

5.704.540

4.661.870

3.509.387

Χρεωστικοί τόκοι

2.359.500

2.811.633

3.213.700

3.029.395

2.389.952

1.176.220

1.870.358

1.847.034

1.534.432

Σύνολο εξόδων

1.872.388

1.892.593

1.647.884

Καθαρά
κέρδη+προβλ.

1.961.962

1.549.186

635.983

-

-

-

Κέρδη προ φόρων,
προβλέψεων
&
αποσβέσεων

2.362.601

1.801.328

863.847

1.176.944

721.180

1.210.589

764.946

78.723

-214.017

-3.720.077

297.835

-1.705.476

Προβλέψεις

1.197.016

1.512.097

865.250

4.769.438

291.203

2.787.163

Αποσβέσεις

395.888

252.143

210.843

127.583

132.141

128.902

Σωρευμένες
προβλ.απαιτ.

2.249.828

2.750.820

3.600.820

15.340.509

15.611.572

18.014.252

Καθ.
φόρου

κέρδη

προ
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΕΓΕΘΗ

2010/2011

2011/2012

2012/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Π.Χ.Α.
2013/2014

2014/2015

Πάγια ενσώμ.+ άυλα

3,48%

92,11%

-72,80%

-1,45%

-9,13%

Χορηγήσεις

2,87%

6,92%

7,18%

5,35%

-4,62%

Ταμειακά διαθέσιμα

-17,04%

-25,17%

-8,46%

4,02%

-84,98%

Σύνολο ενεργητικού

-1,98%

2,12%

7,55%

5,53%

-20,57%

-16,28%

-5,81%

-12,54%

7,60%

-16,89%

Καταθέσεις

3,44%

3,28%

0,11%

5,54%

-29,26%

Πιστωτικοί τόκοι

0,80%

-13,43%

12,14%

-18,28%

-24,72%

Χρεωστικοί Τόκοι

19,16%

14,30%

3,75%

-21,11%

-50,78%

1,08%

-12,93%

2,17%

-15,28%

-5,98%

-21,04%

-58,95%

90,28%

-43,87%

83,64%

-21,84%

-53,22%

42,01%

-38,72%

67,86%

-89,71%

-371,86%

-100,00%

108,01%

-672,62%

Προβλέψεις

26,32%

-42,78%

328,63%

-93,89%

857,12%

Αποσβέσεις

-36,31%

-16,38%

-32,52%

3,57%

-2,45%

Ίδια κεφάλαια

Διοικητικά έξοδα
Καθαρά κέρδη+προβλ.
Κέρδη προ φόρων,
προβλέψεων &
αποσβέσεων
Καθ. κέρδη προ φόρου
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚερδοφορίαΑποδοτικότητα

2011

2012

Καθ.περιθ.
κέρδους
+
33,66%
προβλ. /Πιστωτικοί Τόκοι

26,36%

12,50%

18,40%

12,64%

30,82%

Καθ.περιθώριο προ φόρου

1,34%

-4,21%

-65,21%

6,39%

-48,60%

Αποδοτικότητα
ιδίων
κεφαλαίων(κέρδη/Ίδια
4,57%
Κεφάλαια)

0,56%

-1,62%

-66,52%

4,95%

-34,10%

Αποδ/τητα
συνόλου
ενεργητικού (κέρδη/σύνολο 1,05%
ενεργητικού)

0,11%

-0,29%

-5,72%

0,43%

-3,13%

Εξοδα
τόκοι

32,12%

32,21%

32,39%

16,60%

14,99%

20,76%

Χορηγήσεις/σύνολο
ενεργητικού

73,51%

77,14%

80,77%

74,65%

75,32%

117,77%

Χορηγήσεις /Καταθέσεις

98,05%

97,51%

100,95%

82,91%

83,65%

146,88%

Ίδια
κεφάλαια/σύνολο
23,08%
ενεργητικού

19,71%

18,18%

8,60%

8,77%

9,18%

Ίδια κεφάλαια/Χορηγήσεις

31,39%

25,55%

22,51%

11,53%

11,65%

7,79%

Ίδια κεφάλαια/Καταθέσεις

30,78%

24,92%

22,72%

9,56%

9,74%

11,45%

Προβλέψεις/Λειτουργικά
έσοδα

50,77%

83,94%

102,18%

405,24%

40,38%

230,23%

Προβλέψεις/Σύνολο
ενεργητικού

3,10%

3,87%

4,96%

23,60%

22,76%

33,06%

διοικ./πιστωτικοί

2010

Δ.Π.Χ.Α.

13,12%
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Σύμφωνα με τη έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνθήκες που θα επηρεάσουν την πορεία της
ελληνικής οικονομίας το 2016, διαφαίνονται ευνοϊκότερες από ότι το 2015. Η αναμενόμενη σταθεροποίηση της Ελληνικής
οικονομίας, από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξομάλυνση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.
Το γεγονός αυτό επιτρέπει την πρόβλεψη για ανάσχεση της ύφεσης και για ελαφριά ανάκαμψη από το δεύτερο
εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση της πολιτικής σταθερότητας και της άρσης της αβεβαιότητας που επηρεάζει τις επενδυτικές
κινήσεις.
Τα ανωτέρω έχουν άμεση σχέση με τον Τραπεζικό κλάδο , στον οποίο συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αναλήψεις
μετρητών, στις διασυνοριακές πληρωμές, τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίο και άλλες τραπεζικές εργασίες. Λαμβάνοντας
αυτά υπόψη η Διοίκηση θα συνεχίσει την προσεκτική εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής καθώς και της πιστωτικής
επέκτασης της Τράπεζας. Η Διοίκηση της Τράπεζας θα καταβάλει τα βέλτιστα για την επίτευξη βελτίωσης των Οικονομικών
Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2016.
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 11η Μαΐου 2016 εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2016,
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία, ο οποίος και παρατίθεται
στον κατωτέρω πίνακα:
Κατάσταση
Συνολικών
Εσόδων 2015
3.509.387,77
-1.176.220,50
2.333.167,27
413.832,26
-274.400,53

Προϋπολογισμός 2016
3.205.400,00
-1.100.000,00
2.105.400,00
370.000,00
-273.000,00

139.431,73

97.000,00

143.520,25
2.616.119,25

92.000,00
2.294.400,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-659.492,28

-668.443,32

1,36%

Γενικά διοικητικά έξοδα

-728.658,10

-623.620,00

-14,42%

Αποσβέσεις

-128.902,70

-141.000,00

9,38%

Λοιπά έξοδα

-17.379,54

-20.000,00

15,08%

-1.534.432,62

-1.453.063,32

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
Απομείωση αξίας Διαθεσίμων για πώληση
χρηματ/κών περιους. Στοιχείων

-2.424.636,13

-500,000,00

Σύνολο Προβλέψεων

-2.787.163,40

-500.000,00

-1.705.476,77

341.336,68

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρό έσοδο από τόκους
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Προμήθειες-έξοδα
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και
προμήθειες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων

Σύνολο εξόδων

Ζημία / Κέρδος προ φόρου εισοδήματος

-362.527,27
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-8,66%
-6,48%
-10,59%
-0,51%

-35,90%

-79,38%
-100%
120,01%
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της, έχει θεσπίσει εξειδικευμένη ελεγκτική
μονάδα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), του οποίου η κύρια ευθύνη
είναι να λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της νέας Διοικητικής και Υπηρεσιακής Οργάνωσης της Τράπεζας,
αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου.
Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζει μεθοδολογία η οποία είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (Risk based
audit) και εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για τη κάλυψη των αντίστοιχων
κινδύνων.
Για το 2015, όπως και για την προηγούμενη χρήση, ο εσωτερικός έλεγχος έδωσε βαρύτητα στη διενέργεια
κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, προληπτικών και on line ελέγχων, που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της
εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο και την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα Διοικητικά
Στελέχη, κατά την 31.12.2015 έχουν ως εξής
Ποσά σε €

2015

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις)

516.564,69

Τόκοι Έξοδα

13.418,22

Απαιτήσεις (Δάνεια)

409.276,63

Τόκοι Έσοδα

33.402,32

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών

114.604,57

Συνεταιριστικές Μερίδες

4.923

Αμοιβές Μελών Δ.Σ.

0

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα Συνδεδεμένα Μέρη προσώπων του ανωτέρω πίνακα κατά την
31.12.2015 έχουν ως εξής:
Ποσά σε €

2015

Απαιτήσεις (Δάνεια)

2.274.394,42

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις)

85.408,17

Τόκοι Έσοδα

193.840,87

Τόκοι Έξοδα

4,82

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών

78.401,80

Συνεταιριστικές Μερίδες

446

Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές, μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων,
χορηγήσεων, επιτοκίων και εξασφαλίσεων, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν
για αντίστοιχες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ (31/12/2015)

Στην 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/2/2016 λόγω παραιτήσεως της Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαδούδη Μαρίας και του Β΄ Αντιπροέδρου Βελιγρατλή Θωμά, κλήθηκαν
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα δύο αναπληρωματικά μέλη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
σε σώμα ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου

Α΄Αντιπρόεδρος

Βέρρος Δήμος του Νικολάου

Β΄Αντιπρόεδρος

Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου

Γεν.Γραμματέας

Μπεντές Ιωάννης του Δημητρίου

Ταμίας

Λογαρνές Πασχάλης του Δημητρίου

Μέλος

Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου

Μέλος

Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ

Μέλος

Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου

Μέλος

Πανταζής Ευστάθιος του Ηλία
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.4374/2016
Παρακάτω παραθέτουμε την πληροφόρηση για τη χρήση 2015 όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου 4374/2016.
Άρθρο 6. Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα.
Πληρωμές της χρήσεως 2015 για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών λόγω
χορηγιών κάθε είδους, οι οποίες:
α) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη: αα) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ββ) επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης,
γγ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.
2190/1920 ή κατά τον ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 ή
β) Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν περαιτέρω
πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α' ανωτέρω.
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο
Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ (ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ) ΑΕ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΤΕΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ Ο.Ε.
ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
WIN ΕΠΕ
ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σύνολο Διαφημίσεων & Προβολών
Δωρεές & Επιχορηγήσεις
ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –ROLER ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Δ.Κ.Β ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΔ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤ. ΧΟΡΗΓΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 15 ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΟΕ ΧΟΡΓΗΓΙΑ ΕΒΕΣ
ΒΑΡΝΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΦΙΣΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΕΔΗΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
ΟΙΚ/ΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕΓΓΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡ ΣΥΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΙΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΜΕΑ
ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΜΕΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΕΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Σύνολο Δωρεών & Επιχορηγήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Πληρωμές σε Νομικά Πρόσωπα
Πληρωμές σε Φυσικά Πρόσωπα

Ποσά με ΦΠΑ
885,60
369,00
885,60
14.944,50
615,00
4.920,00
381,30
1.845,00
1.605,15
369,00
319,50
27.139,65

80,50
100,00
700,00
100,00
400,00
150,00
299,87
3.003,00
1.500,00
100,00
500,00
500,00
200,00
300,00
700,12
700,00
9.333,49
36.473,14
6.056,04
30.417,10
36.473,14
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ
Η «Βασιλεία ΙΙΙ» αποτελεί τη δεύτερη μείζονα τροποποίηση ενός ήδη υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που έχει
διαμορφώσει η Επιτροπή της, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Από συστηματική άποψη, οι διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις μέσω των οποίων επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών (δηλαδή
της «Βασιλείας ΙΙ»), καθώς και προσθήκες σε αυτό.

I.

II. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώνονται «καινοτόμα στοιχεία», οι
οποίες διακρίνονται περαιτέρω:
i.

σε εκείνες μέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής, κυρίως, ρυθμιστικής
παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών,

ii.

σε εκείνες με τις οποίες καθιερώνονται κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης

Στο παραπάνω πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ν. 4261/ 2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» και υιοθετήθηκε πλήρως ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων. Επιπλέον των παραπάνω η Τράπεζα της
Ελλάδος εξέδωσε σχετικές Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής και αναμένεται να εκδώσει και άλλες στο πλαίσιο της εφαρμογής
των παραπάνω.
Το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο θέτει αυστηρότερους κανόνες εποπτείας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα
καθώς και υψηλότερες απαιτήσεις Διοίκησης Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης όλων των Τραπεζών στο
Ευρωσύστημα και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από 1.1.2014. Ήδη εντός του 2015 έχουν προστεθεί νέες εποπτικές
αναφορές όσον αφορά τους τομείς των καταθέσεων και της ρευστότητας καθώς και των καθυστερημένων χορηγήσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της πορείας της Τράπεζας κατά το Α’ τετράμηνο του
τρέχοντος έτους 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2015 - 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ
2015
Μ.Ο. Α΄
Τετραμήνου

Ποσοστό μεταβολής Α΄
Τετραμήνου 2015/2016

2016

51.124.402

43.855.395

-14,21%

Μ.Ο. Α΄ Τετραμήνου
52.000.000

51.124.402

50.000.000
48.000.000

43.855.395

46.000.000

2015
2016

44.000.000
42.000.000
40.000.000
2015

2016

ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2015 – 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ
2015
Μ.Ο. Α΄
Τετραμήνου

2016

64.908.889

64.098.334
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Μ.Ο. Α΄ Τετραμήνου
64.908.889
65.000.000
64.800.000
64.600.000

64.098.334

2015

64.400.000

2016

64.200.000
64.000.000
63.800.000
63.600.000
2015

2016

Στο τέλος του Απριλίου 2016, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό € 1.153.975, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του
προηγουμένου έτους (α΄ τετράμηνο 2015) ανήλθε σε ποσό € 1.418.429, παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 18,64%.
Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες Συγκριτικής Παρουσίασης των Τόκων Χορηγήσεων και των Τόκων Καταθέσεων
για το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος και του προηγουμένου έτους :

ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
2015
Σύνολο
Τετραμήνου

Α΄

1.418.429

2016

Ποσοστό
μεταβολής Α΄
Τετραμήνου
2015/2016

1.153.975

-18,64%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Ποσοστό
μεταβολής Α΄
2015
2016
Τετραμήνου
2015/2016
423.712

Τόκοι Χορηγήσεων

Σύνολο Α΄ Τετραμήνου
1.418.429

1.153.975

1.500.000
1.000.000

2015
2016

500.000
0
2015

2016
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Τόκοι Καταθέσεων

Σύνολο Α΄ Τετραμήνου
423.712

440.000
420.000

365.134

400.000

2015

380.000

2016

360.000
340.000
320.000
2015

2016

Το παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται στη Στρατηγική της Διοίκησης να μειώσει το κόστος των καταθέσεων
ώστε να μπορέση αντίστοιχα να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης προς όφελος των τοπικών Επιχειρήσεων και
Νοικοκυριών.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των Αποτελεσμάτων χρήσης κατά το A’ τετράμηνο του 2016
σε σχέση με τον προϋπολογισμό έτους και τα αποτελέσματα του Α΄τετραμήνου του προηγούμενου έτους:

Α΄ Τετράμηνο 2015

Α΄ Τετράμηνο 2016

Προϋπολογισμός
2016

Βαθμός Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού

Ποσοστό
μεταβολής
Α΄Τετραμήνου
2015/2016

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

1.418.429,09

1.153.975,90

3.205.400,00

36,00%

-18,64%

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

-423.712,91

-365.134,71

-1.100.000,00

33,19%

-13,82%

994.716,18

788.841,19

2.105.400,00

83.395,13

91.384,99

370.000,00

24,70%

9,58%

-83.569,20

-70.772,00

-273.000,00

25,92%

-15,31%

-174,07

20.612,99

97.000,00

26.942,57

36.348,81

92.000,00

39,51%

34,91%

Σύνολο εσόδων

1.021.484,68

845.802,99

2.294.400,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

-208.448,02

-213.825,69

-668.443,32

31,99%

2,58%

Γενικά διοικητικά έξοδα

-347.738,29

-225.724,69

-623.620,00

36,20%

-35,09%

-42.911,27

-40.995,91

-141.000,00

29,08%

-4,46%

16,47%

270,89%

Καθαρό έσοδο από τόκους
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Προμήθειες-έξοδα
Καθαρό έσοδο από
αμοιβές και
προμήθειες
Λοιπά έσοδα

Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

-888,36

-3.294,84

-20.000,00

-599.985,94

-483.841,13

-1.453.063,32

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις
για την κάλυψη του πιστωτικού
κινδύνου

-216.310,84

0,00

-500.000,00

Κέρδος προ φόρου εισοδήματος

205.187,90

361.961,86

341.336,68

Σύνολο εξόδων
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Αξίζει να επαναλάβουμε, ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο αποτέλεσμα του 2015, ότι κυρίαρχο μέλημα της
Διοίκησης αποτελεί η ενίσχυση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου και η αύξηση του αριθμού των μελών.
Για το λόγο αυτό είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλληλα προχωρήσαμε σε
τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή, όπως προβλέπεται από
το
Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμιακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, τις Γνωστοποιήσεις
κατά Δ.Π.Χ.Α. καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 01/01/2015 έως 31/12/2015,
όπως επίσης και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2015 έως 30/06/2015 που αποτελούνται από
τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.

Σας ευχαριστώ,
ΣΕΡΡΕΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 122394
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ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΤΑ
ΑΜ ΣΟΕΛ 16501
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Συνεταίρους της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών
ΣΥΝ.Π.Ε.» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) της 31 ης Δεκεμβρίου
2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

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

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

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι oι φορολογικές υποχρεώσεις της τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η τράπεζα έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και έχει σχηματίσει σχετική ̟ πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση ποσού 215 χιλ. ευρώ. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια
της πρόβλεψης αυτής.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3 α)
και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2016

Αλεξάνδρα Κ. Μπούτα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ:16501

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112-57 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-31.12.2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
Σημ.
3
3
α

Η ΤΡΑΠΕΖΑ
01.01 - 31.12.2015
01.01
3.509.387,77
-1.176.220,50
2.333.167,27

4
4

413.832,26
-274.400,53

256.122,79
-306.310,65

β

139.431,73

-50.187,86

0,00
0,00
143.520,25
143.520,25
2.616.119,25

0,00
0,00
214.342,68
214.342,68
2.436.073,40

6
6
6
6
ε

-659.492,28
-728.658,10
-128.902,70
-17.379,54
-1.534.432,62

-777.455,08
-698.990,50
-132.141,10
-238.447,73
-1.847.034,41

7

-2.424.636,13
0,00
-362.527,27
0,00
-2.787.163,40

-291.203,25
0,00
0,00
0,00
-291.203,25

Κέρδος (ζημία) προ φόρου εισοδήματος ζ=δ+ε+στ
Φόρος Εισοδήματος
9
Καθαρή (Ζημία)/ κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
η

-1.705.476,77
662.100,33
-1.043.376,44

297.835,74
-113.879,71
183.956,03

Καθαρή Ζημία/ κέρδη μετά από φόρους εισοδ. Από Διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρή Ζημία /κέρδος μετά από φ όρο εισοδήματος

0,00
-1.043.376,44

0,00
183.956,03

Καθαρά κέρδη(ζημίες) που αναλογούν σε :
Μετόχους της Τράπεζας
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-από διακοπείσες δραστηριότητες

-1.043.376,44
0,00

183.956,03
0,00

-2,2234
-2,2234
0,0000

0,3927
0,3927
0,0000

-1.043.376,44

183.956,03

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έΞοδα
Καθαρό έσοδο από τόκους
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Προμήθειες- έξοδα
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες
Έσοδα από μερίσματα
Αποτελέσματα χρηματοΟικονομικών Πράξεων
Λοιπά έσοδα

5
γ
Σύνολο εσόδων δ=α+β+γ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά διοικητικά έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξόδων
Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
Αρνητική υπεραξία εξαγοράς
Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων
Αναλογία κερδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιρίες και ΚΞ

8
στ

Καθαρά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :
Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή)
Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή)
Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοποείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή)
Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρο εισοδ/τος, που αναγν/καν στην Κατ/ση
Αποτ/των

η

- 31.12.2014
4.661.870,91
-2.389.952,33
2.271.918,58

Λοιπά Αποτελέσματα που καταχω ρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Ποσά που Αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτ/των από διακ/σες δραστηριότητες

0,00

0,00

θ

0,00

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

Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν
Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
Φόρος εισοδήματος
ι

0,00
0,00
0,00

Σύνολο Αποτ/των, μετά το φόρο εισ/τος, που καταχ/θηκαν απευθείας στη Καθ.
Θέση

κ = θ+ι

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

η+κ

-1.043.376,44

183.956,03

-1.043.376,44
0,00

183.956,03
0,00

-2,2234
-2,2234
0,0000

0,3927
0,3927
0,0000

Συνολικό Αποτελέσμα χρήσεως που αναλογεί σε :
Μετόχους Τράπεζας
-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :
Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μερίδα)
Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μερίδα)
Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες (€ ανά μερίδα)

32

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έκθεση Πεπραγμένων 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διαθέσιμα προς πώληση
- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Λοιπά άυλα πάγια
Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεων μας)
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσεως
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ
31.12.2015
31.12.2014

11
12
13

1.360.394,00
204.983,94
46.155.793,64

9.061.938,51
1.357.136,03
51.664.963,66

14
14
15
16
24
17

416.733,82
50.000,00
991.702,75
74.354,50
3.409.681,33
1.822.920,16
54.486.564,14

729.261,09
0,00
1.037.068,90
136.067,92
2.720.794,67
1.887.432,43
68.594.663,21

18
19
21
20
22
23

5.100.043,75
43.687.430,07
52.605,71
118.119,08
257.272,66
270.143,15
49.485.614,42

0,00
61.760.286,07
162.653,32
117.751,00
310.391,09
226.437,57
62.577.519,05

25
25

14.078.310,00
2.856.467,27
596.478,47
-12.530.306,02
5.000.949,72

14.051.460,00
2.856.467,27
596.146,47
-11.486.929,58
6.017.144,16

54.486.564,14

68.594.663,21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝΣΥΝ.Π.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος
Περίοδος από 01.01 έως 31.12.2015
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ
01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014
Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για :
• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων
• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων
• Απομειώσεις δανείων,
• Διαγραφές δανείων

-1.705.476,77
0,00
128.902,70

132.141,10

2.405.333,96
10.364,21

291.203,25
237.783,45

• Προβλέψεις και αποζημιώσεις προσωπικού
• Λοιπές προσαρμογές
• (Κέρδη) / ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες
• Απομειώσεις αξίας συμμετοχών (διαθέσιμα για πώληση)

368,08
3.901,01
0,00
362.527,27
1.205.920,46
Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών
3.106.490,09
• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού
64.512,27
3.171.002,36
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται με συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες :
• Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα
5.100.043,75
• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ)
-18.072.856,00
• Λοιπών Υποχρεώσεων
-162.204,25
-13.135.016,50
Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχ/νες λειτ/κές δραστ/τες πριν από φόρους
-8.758.093,68
• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος
0,00
Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες

-8.758.093,68
0,00

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
• Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις και χρεογραφα (Διαθέσιμα για πώληση)

-100.000,00

• Αγορά ενσωμάτων παγίων
• Πώληση ενσωμάτων παγίων
• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

-24.826,13
3.003,00
0,00
-121.823,13
0,00

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
• Πληρωθέντα μερίσματα
• ( Αποπληρωμή ) / είσπραξη ομολογιακών δανείων
• ( Αγορές ) / πωλήσεις υβριδικών τίτλων
• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
• ( Μείωση ) μετοχικού κεφαλαίου
• Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότηττες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από Διακοπείσες δραστηριότηττες
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου

0,00
0,00
0,00
0,00
958.963,54 β
-3.675.389,74
-146.476,70
-3.821.866,44 γ
0,00
3.242.503,19
-84.466,70
3.158.036,49 γ
295.133,59 δ = β+γ+δ
0,00
295.133,59 ε
0,00 στ

0,00
-103.023,34
0,00
-10.873,60
-113.896,94 ζ
0,00 η

-967,79

-19.423,79

27.188,00

240.873,20

0,00
26.220,21
0,00

0,00
221.449,41 θ
0,00

-8.853.696,60
0,00
10.419.074,54
1.565.377,94
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297.835,74 α
0,00

402.686,06 ι
0,00
10.016.388,48
10.419.074,54
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 01.01-31.12.2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Σημειώσεις

Υπόλοιπα 31.12.2013

Τ
ρ
έ
χ
ο
υ
σ
α
π
ε
ρ
ί
ο
δ
ο
ς

Ειδικό
αποθεματικό

Δικαι- ώματα
εγγραφής
νέων μελών

Λοιπά

Έξοδα
Αύξησης
Κεφαλαίου

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

2.796.328,07

198.989,15

-48.000,00

122.404,25 155.674,00

203.454,03

120,29

-37.322,74

-11.670.885,61

5.592.371,44

Υπόλοιπα 31.12.2013
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις
λαθών

13.871.610,00

2.796.328,07

198.989,15

-48.000,00

122.404,25 155.674,00

203.454,03

120,29

-37.322,74

-11.670.885,61

5.592.371,44

Διορθωμένα υπόλοιπα
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2014

13.871.610,00

-

-

- Μερίσματα πληρωθέντα
- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου

2.796.328,07

198.989,15

-

-

-

179.850,00

60.139,20

-48.000,00

122.404,25 155.674,00

-

120,29

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου

-

-

884,00

Σημειώσεις

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 31.12.2014
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις
λαθών

14.051.460,00

Διορθωμένα υπόλοιπα
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2015

14.051.460,00

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου

-

2.856.467,27

Υπέρ το άρτιο

2.856.467,27

198.989,15

2.856.467,27
-

-

-

26.850,00

-

122.404,25 155.674,00

ΑποθεΑποθε- ματικό
Τακτικό αποθεματικά
Κατάματικό
εύλογης αξίας
στατικού

198.989,15

-

-

-48.000,00

-48.000,00

Ειδικό
αποθεματικό

122.404,25 155.674,00

198.989,15

-48.000,00

Δικαι- ώματα
εγγραφής
νέων μελών

204.338,03

63,78

Λοιπά

63,78

1.489,00
122.404,25 155.674,00

-

205.827,03

338,00

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου
- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου

-

-

-

-

-

-37.322,74

Έξοδα
Αύξησης
Κεφαλαίου

-37.322,74

-38.811,74

2.856.467,27

198.989,15
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-48.000,00

122.404,25 155.674,00

206.165,03

57,78

Αποτελέσματα
εις νέον

-11.486.929,58
-

-56,51
6.017.144,16

Σύνολο

6.017.144,16
-

-11.486.929,58

6.017.144,16

-1.043.376,44

-1.043.376,44

-

-

-

27.188,00

-

-

-

-

-

-6,00
14.078.310,00

-11.486.929,58

-

-

- Λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

-

-

-

183.956,03

240.873,20

-1.489,00
63,78

5.592.371,44

183.956,03

-

-

-

204.338,03

-11.670.885,61

-

-56,51
14.051.460,00

-

-

-

- Λοιπές κινήσεις

- Μερίσματα πληρωθέντα

-37.322,74

-

-

203.454,03

-

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

π
ε
ρ
ί
ο
δ
ο
ς

Υπέρ το άρτιο

ΑποθεΑποθε- ματικό
Τακτικό αποθεματικά
Κατάματικό
εύλογης αξίας
στατικού

13.871.610,00

Υπόλοιπα 31.12.2014

Τ
ρ
έ
χ
ο
υ
σ
α

Μετοχικό
κεφάλαιο

-38.811,74

-12.530.306,02

-6,00
5.000.949,72
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-30.06.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (01.01-30.06.2015)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
της χρήσεω ς από 1η Ιανουαρίου έω ς 30η Ιουνίου 2015
Μ ΗΤΡΙΚΗ
01.01 - 30.06.2015

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρό έσοδο από τόκους

1.858.477,84

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Προμήθειες- έξοδα
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες

119.524,24

-623.586,95
1.234.890,89

α

0,00
119.524,24

Έσοδα από μερίσματα
Αποτελέσματα χρηματοΟικονομικών Πράξεων
Λοιπά έσοδα

β

0,00
0,00
205.889,02
205.889,02

Σύνολο εσόδω ν

γ

1.560.304,15 δ=α+β+γ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά διοικητικά έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

-326.223,85
-412.928,38
-63.253,08
-138.734,21

Σύνολο εξόδω ν

-941.139,52

Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
Αρνητική υπεραξία εξαγοράς
Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων
Αναλογία κερδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιρίες και ΚΞ

-2.186.947,03
0,00
-195.312,89
0,00
-2.382.259,92

Κέρδος (ζημία) προ φόρου εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους εισοδ. Από Διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά από φόρο εισοδήματος

ε

στ

-1.763.095,29 ζ=δ+ε+στ
750.799,72
-1.012.295,57
-1.012.295,57

Καθαρά κέρδη(ζημίες) που αναλ ογ ούν σε :
Μ ετόχους της Τράπεζας
-απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-1.012.295,57

-απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες

-

Σε τρίτους
-απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-

-απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες

-

Καθαρά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :
Βασικά και π ροσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή)
Βασικά και π ροσαρμοσμένα απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή)
Βασικά και π ροσαρμοσμένα απ ό διακοπ οείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή)

Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-1.012.295,57

α

Λοιπά Αποτελέσματα που καταχω ρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν
Σύνολο λοιπώ ν συνολικώ ν εσόδω ν προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Σύνολο λοιπώ ν συνολικώ ν εσόδω ν μετά από φόρο
Ποσά που Αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων από διακοπείσες δραστηριότητες

-

β

-

Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν
Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
Φόρος εισοδήματος

-

Σύνολ ο Αποτελ εσμάτων, μετά το φ όρο εισοδήματος, που
καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΧΡΗΣΕΩΣ, Μ ΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΟΣ

-1.012.295,57

Συνολ ικό Αποτελ έσμα χρήσεως που αναλ ογ εί σε :
Μ ετόχους Τράπεζας
-απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-1.012.295,57

-απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες

-
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015
Η ΤΡΑΠΕΖΑ
30.06.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου
Παράγωγα Χρηματο- Οικονομικά Μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διαθέσιμα προς πώληση
- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
- Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και Κ/Ξ
Επενδύσεις σε ακίνητα
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Λοιπά άυλα πάγια
Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση
Σύνολο Ενεργητικού

1.125.729,36
728.447,13
48.962.605,75

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Παράγωγα χρηματο- Οικονομικά Μέσα
Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεων μας )
Ομολογίες εκδόσεως μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους
Αναβαλλόμενες φορολ. Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Δικαιώματα τρίτων
Σύνολο Καθαρής Θέσεως
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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31.12.2014

533.948,20
1.010.140,13
118.627,80
3.489.095,09
1.802.070,54
57.770.664,00

9.061.938,51
1.357.136,03
51.664.963,66
0,00
729.261,09
1.037.068,90
136.067,92
2.720.794,67
1.887.432,43
68.594.663,21

7.000.000,00
45.193.690,34

61.760.286,07

49.887,50
117.751,00
136.062,30
242.559,27
52.739.950,41

162.653,32
117.751,00
310.391,09
226.437,57
62.577.519,05

14.077.020,00
2.856.467,27
596.451,47
-12.499.225,15
5.030.713,59
5.030.713,59

14.051.460,00
2.856.467,27
596.146,47
-11.486.929,58
6.017.144,16
6.017.144,16

57.770.664,00

68.594.663,21

