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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Προτού σας παρουσιάσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016, θα θέλαμε να κάνουμε μια αναδρομή στις 

οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας, μέσα στις οποίες λειτούργησε το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις για 

το οικονομικό έτος που πέρασε. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δύο τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία επιδεικνύει 

αξιοσημείωτες αντοχές: 

Το 2015 το ΑΕΠ μειώθηκε μόλις κατά 0,5%, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν, κυρίως  λόγω της επιβολής των 

κεφαλαιακών ελέγχων τον Ιούλιο του 2015. Στο 2016 η ύφεση του πρώτου εξαμήνου ήταν ηπιότερη και η ελληνική οικονομία 

παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ να αυξηθεί οριακά κατά 0,3%.  Οι 

συνθήκες στην αγορά εργασίας για το 2016 συνέχισαν να  παρουσιάζουν μικρή βελτίωση (όπως και στο  2015), ως αποτέλεσμα 

της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης του αριθμού των ανέργων.  

Όσον αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, οι πιέσεις που δέχθηκε το 2015, υποχώρησαν το 2016. Καταγράφηκε μικρή 

επιστροφή καταθέσεων, επαναπατρισμός κεφαλαίων και αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων. Οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του 2015, και οι Τράπεζες κινήθηκαν 

σε ιδιαιτέρως συντηρητική πολιτική επί των προβλέψεων για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Το 2016 οι Ελληνικές Τράπεζες 

παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίησης και επέτυχαν οριακή κερδοφορία. Ωστόσο παραμένουν οι διαρθρωτικές αδυναμίες 

του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος, κυρίως λόγω του υψηλού ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και του 

χαμηλού επιπέδου των Καταθέσεων.       

Μέσα σε αυτές τις ομολογουμένως αντίξοες συνθήκες η  Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών συνέχισε τις 

προσπάθειές της για την επίτευξη των βασικότερων στόχων που έχει θέσει από την αρχή:  

την συνέχιση της χρηματοδότησης των  υγειών Σερραϊκών επιχειρήσεων 

την αποτελεσματική διαχείριση  των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

την αύξηση των καταθέσεων 

την διεύρυνση του αριθμού των μελών 

 Επίσης από τα μέσα του 2016 η Τράπεζά μας στηρίζει τους πελάτες της στην παρεχόμενη υπηρεσία  των ηλεκτρονικών 

πληρωμών, μέσω των τερματικών συσκευών  POS στην  πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση.  

Ενισχύσαμε το επίπεδο των άλλων τραπεζικών εργασιών αξιοποιώντας τις δυνατότητες του web banking, εκτελώντας 

εμβάσματα εισαγωγών – εξαγωγών, διατραπεζικές συναλλαγές κλπ, με αποτέλεσμα την βελτίωση  των εσόδων από άλλες 

τραπεζικές εργασίες. 

 Επίσης καταφέραμε να επιτύχουμε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών το 2016 σε σχέση με το 2015. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συνολική μείωση των δαπανών  κατά την διαχειριστική τριετία 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 645 χιλ.€.  

   Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας πάνω από τα όρια που προβλέπονται από την Τράπεζα 

Ελλάδος. 

  Όσον αφορά τον στόχο για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των καθυστερημένων δανείων,  ρυθμίσαμε 

εντός του 2016 πάνω από 100 δάνεια συνολικού ύψους 8 εκατ.€ περίπου. 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. 

Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι πετύχαμε  αύξηση των καταθέσεων τους δύσκολους αυτούς καιρούς, που μας έδωσε τη 

δυνατότητα να μηδενίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα (1 χρόνο) την στήριξη ρευστότητας που λάβαμε από συστημική 

Τράπεζα ύψους 9 εκατ.€ 
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Κυρίες και κύριοι, 

 

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες  οικονομικές συνθήκες για τη χώρα μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε 

ασχολίαστο το γεγονός της συνέχισης της στήριξης της Τράπεζάς μας από εσάς, τους Συνεταίρους, το οποίο αποδεικνύεται 

μεταξύ άλλων από την ενίσχυση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου  από  495 νέα μέλη, οδηγώντας έτσι σε αύξηση των μελών 

το 2016 κατά 8%, από  6.265  που ήταν στο τέλος του 2015, σε 6.756 στο τέλος του 2016. Η συνολική ποσοστιαία αύξηση 

των μελών κατά την τριετία 2014-2016  ανήλθε στο 45% και αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των μεριδιούχων προς τις 

ενέργειες της Διοίκησης  και  την ανερχόμενη πορεία της Τράπεζάς μας. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος όλων μας, Διοίκησης, Εργαζομένων και Συνεταίρων  παραμένει και ισχυροποιείται καθημερινά, 

κάθε οικογένεια στο Ν. Σερρών πρέπει να έχει τουλάχιστον μία μερίδα. 

 Εκτός όμως από τα αριθμητικά αποτελέσματα, πετύχαμε και ποιοτικούς στόχους, τους οποίους θέσαμε σαν νέα διοίκηση το 

2016: 

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 (2016 – 2018) επιχειρησιακό μας σχέδιο (Business Plan) στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο 

αξιολογήθηκε θετικά και έγινε αποδεκτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η μοναδική Τράπεζα που για ακόμη μια φορά 

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.   

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούμε στον κοινωνικό ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, που άλλωστε 

αποτελεί και μέρος του ιδρυτικού της σκοπού. 

Η  Τράπεζα Σερρών, στους δύσκολους αυτούς καιρούς, υποστήριξε με χορηγίες τους παρακάτω Οργανισμούς και Υπηρεσίες: 

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, προσφέροντας ελαστικά και αεροσυμπιεστή για την κάλυψη  αναγκών  της 

Την Ελληνική Αστυνομία, καλύπτοντας δαπάνη συντήρησης  αυτοκινήτου 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Με Ειδικές Ανάγκες   (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Βισαλτίας, 

καλύπτοντας ανάγκες σε όργανα εκγύμνασης  

Τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, προσφέροντας μεταφορικό μέσο για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου   

Τον ΟΠΑΚΠΑ (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού) του Δήμου Σερρών, 

προσφέροντας  μία πλήρη διασκευασμένη και εξοπλισμένη παιδική χαρά 

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο  Ειδικό ΕΠΑΛ  Σερρών  και σε διάφορα σχολεία της περιφέρειας  

 

Για το 2017, αν και αναμένεται ένα έτος δύσκολο για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, προβλέπεται  θετικός ρυθμός 

οικονομικής ανόδου (2,5%) καθώς και το γεγονός  ότι η οικονομία έχει σήμερα τις δυνατότητες να περάσει σε μια νέα, πιο 

υγιή  αναπτυξιακή φάση, λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης , της ενίσχυσης των επιχειρηματικών επενδύσεων, 

της ανόδου των ξένων επενδύσεων και της αύξησης των εξαγώγιμων  αγαθών.  

Ξεπερνώντας την μεγάλη δοκιμασία της τραπεζικής  κρίσης στη διάρκεια  των δύο προηγούμενων ετών, η Διοίκηση της  

Τράπεζας Σερρών ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2017 τις προσπάθειές της που ξεκίνησαν το 2016 και απέβλεπαν στην 

εξωστρέφεια και την επίτευξη νέων εποικοδομητικών συνεργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Την  υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον Οργανισμό  Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) 

Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρία Agrochange Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της MoneyGram), 

μέσω της οποίας μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να στείλει χρήματα σε 180 χώρες του κόσμου 

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  (MoU) με την VIVA WALLET, την πλέον δυναμικά ανερχόμενη εταιρία στον 

ελληνικό χώρο, στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με προοπτικές επέκτασης στην έκδοση καρτών, διάθεσης POS και 

μηχανογραφικών εφαρμογών 

Την προσέλκυση έντονου ενδιαφέροντος επενδυτών, τόσο από το εσωτερικό όσο και από Funds του εξωτερικού, με τους 

οποίους βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας  

Υποβολή πρότασης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) σε συνεργασία 

με το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Data Analytics σε ψηφιοποιημένα 
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τραπεζικά έγγραφα,  με στόχο την ασφαλή διαχείριση όλων των εγγράφων, περιορισμού του λειτουργικού κόστος και την 

αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών.  

Προϋπολογισμός επένδυσης: 596.334 € εκ των οποίων το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται σε 422.267 € (70% της συνολικής 

επένδυσης). 

Με την ολοκλήρωση του έργου  θα είμαστε  η πρώτη Συνεταιριστική Τράπεζα που θα έχει πλήρη ψηφιοποίηση αρχείων. 

Την υποβολή «Σχεδίου Ανάκαμψης» στην Τράπεζα της Ελλάδος (το οποίο επίσης συντάχθηκε  από τα στελέχη της Τράπεζας) 

όπως προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες     

 

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του έτους 2017, που στόχο έχει: 

Την αποτελεσματική διαχείριση των καθυστερημένων δανείων, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τράπεζας  

Την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας 

Την επίτευξη συνεργασιών με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων 

Την ενίσχυση της χρηματοδότησης υγιών επιχειρήσεων του τόπου μας 

Την βελτίωση των καταθέσεων με στόχο την περεταίρω βελτίωση της ρευστότητας 

Την επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Την ενίσχυση των συνεργασιών με τοπικούς Οργανισμούς  και Φορείς  

 

Αγαπητοί Συνέταιροι, 

Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά τόσο για την εμπιστοσύνη σας, όσο και για την υποστήριξή σας προς την Τράπεζα 

Σερρών. 

Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης των μεγεθών της Τράπεζας είναι ιδιαίτερα θετικές, παρά το δυσμενές 

-προς το παρόν- οικονομικό περιβάλλον. 

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των νέων συνεργασιών αλλά και των ενδιαφερόμενων επενδυτών  θα σας 

καλέσουμε σε μια νέα ενημερωτική συνάντηση.  

Μαζί συνεχίζουμε με δύναμη, επιμονή και αισιοδοξία.  

 

Με τιμή 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»  προέρχεται από μετεξέλιξη του Αστικού Πιστωτικού 

Συνεταιρισμού Ν. Σερρών ο οποίος ιδρύθηκε με την από 29/11/1994 συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του Ν.1667/86. Με την υπ΄αριθμ. 14-9/5/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού 

και μετά τη λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού, με την υπ΄αριθμ.166-

23/12/2003 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος, λειτουργεί 

με τη σημερινή μορφή.    

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, κύριος σκοπός της Συνεταιριστικής Τράπεζας, η οποία είναι εκούσια ένωση 

προσώπων, είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και εν γένει της συνεταιριστικής πίστης. 

Επίσης στο σκοπό της Τράπεζας  εμπίπτουν οι εργασίες που αναφέρονται στο Ν. 2076/92  καθώς και στις σχετικές αποφάσεις 

της Τράπεζας της Ελλάδος όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και επιτρέπεται να διεξάγονται από τους πιστωτικούς 

συνεταιρισμούς.  

Η Τράπεζα έχει την έδρα της στην πόλη των Σερρών, οδός Β.Βασιλείου & Ν.Πλαστήρα και είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο 

Μητρώο Συνεταιρισμών  του Ειρηνοδικείου Σερρών  με την υπ΄αριθμ.1/2004 πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, δραστηριοποιείται σε όλες τις κύριες τραπεζικές εργασίες: καταθέσεις, χορηγήσεις, 

κίνηση κεφαλαίων, εγγυητικές επιστολές και συνεχώς αναπτύσσει νέες δραστηριότητες. 

Το προσωπικό της Τράπεζας στο τέλος της χρήσης του 2016 ανέρχεται σε 22 άτομα. Η Τράπεζα έχει 1 κατάστημα στην πόλη 

των Σερρών και μια θυρίδα στην Ηράκλεια Ν. Σερρών. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών  έχει θεσπίσει ένα πλήθος  πολιτικών διαδικασιών οι οποίες εφαρμόζονται πιστά, 

προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας και εναρμόνιση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι πολιτικές 

αυτές διαδικασίες συνεχώς αναπροσαρμόζονται όταν απαιτείται από τις οικονομικές, νομοθετικές αλλαγές και  τις εποπτικές 

αρχές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Πολιτική ρυθμίσεων, διαγραφών και προβλέψεων, κλιμακίων χρηματοδοτήσεων, διαδικασιών και 

ελέγχων αδρανών λογαριασμών, ξέπλυμα χρήματος, θεμάτων προσωπικού, πληρωμής προμηθευτών, τιμολογιακή πολιτική 

κ.α.  

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών αποτελείται από 9 ανεξάρτητα μέλη. Στην 5η Συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 08/02/2016,  συγκροτήθηκε το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα ως εξής: 
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Η οργανωτική δομή και η λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών διέπεται από τις βασικές αρχές του Κώδικα 

Δεοντολογίας,  στον οποίο περιγράφονται οι πρακτικές της Τράπεζας σχετικά με το σύνολο των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της, οι οποίες βασίζονται τόσο σε βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές όσο και  σε υφιστάμενες νομικές 

και κανονιστικές υποχρεώσεις.  

Πρωταρχικοί στόχοι της Τράπεζας Σερρών, είναι η αξιοπιστία, η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, η συνέπεια και η συνεχής 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων της.  

 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών έχοντας ως γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας,  λειτουργεί με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς,  κοινωνικούς και  περιβαλλοντικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της. Η οργανωτική δομή της Τράπεζας, διέπεται από τις βασικές αρχές της 

ανεξαρτησίας, της εντιμότητας, της ακεραιότητας, της εχεμύθειας, οι οποίες αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας      

Τα στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο στα οποία 

επενδύει  με τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Την 31.12.2016 το προσωπικό της Τράπεζας ανήλθε σε 22 άτομα και στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνθεσή του:  

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι ποσοστό άνω του 75% του προσωπικού της Τράπεζας κατέχει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης 

εκπαίδευσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Τράπεζα  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο εκπαίδευσης  του προσωπικού της. 

Όλοι  οι εργαζόμενοι της Τράπεζας τηρούν  τον «Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας» και όλες οι 

πράξεις τους στηρίζονται στις  παρακάτω  αρχές εταιρικής συμπεριφοράς: Νομιμότητα, προτεραιότητα στους πελάτες, 

ποιότητα προσωπικού, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, σεβασμός στο περιβάλλον. 

Βασική μέριμνα της Τράπεζας είναι να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

της, παρέχοντας προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης 

και ανταμοιβής, έτσι ώστε να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των 

ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, έχοντας σας στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού αλλά 

και την προσέλκυση νέων ικανών συνεργατών,  διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Σέβεται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και  τη διαφορετικότητά τους χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, 

θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Επίσης παρέχει δίκαιες αμοιβές τηρώντας τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες 

σχετικές διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων.  

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 0 2 9,09%

ΜΕΤ/ΚΟ 0 2 2 9,09%

ΠΑΝ/ΜΙΟ 2 7 9 40,91%

ΤΕΙ 1 3 4 18,18%

ΙΕΚ 1 0 1 4,55%

ΛΥΚΕΙΟ 2 2 4 18,18%

8 14 22 100,00%

ΦΥΛΟ
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Παρακάτω παρατίθεται το  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της Τράπεζας: 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τη δραστηριότητά της. Προσπαθεί να περιορίσει τη σπατάλη φυσικών πόρων, ανακυκλώνοντας άχρηστες συσκευές και 

να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στη μείωση κατανάλωσης χαρτιού.    

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016 

 

4 
 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες – όπως και οι Συστημικές -  υπόκεινται στην αξιολόγηση και εποπτεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος, στη οποία αποστέλλονται όλες οι αναφορές σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι εποπτικοί και αποδοτικοί δείκτες, όπως αυτοί ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.  

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  έχει τη συνολική ευθύνη για τη θέσπιση ενός αυστηρού και ολοκληρωμένου 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, το οποίο βρίσκεται   σε πλήρη εναρμόνιση με τους εποπτικούς κανόνες και τις διεθνείς  

εξελίξεις. Οι χρηματοοικονομικοί αυτοί κίνδυνοι είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος συναλλάγματος και επιτοκίων 

(κίνδυνος αγοράς) και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Η Διοίκηση με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των κινδύνων αυτών, έχει σαν στόχο να ελαχιστοποιεί τις πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και να επανεξετάζει διαρκώς τις πολιτικές που εφαρμόζει, έτσι 

ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς και να βελτιώνει τις εφαρμοστέες πρακτικές. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (Δ.Α.Ε.Ε.Κ.)  

Με τον Πυλώνα 2, τέθηκαν απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την  αξιολόγηση και τον έλεγχο του συνόλου των 

κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται με τη Διαδικασία Αξιολόγησης 

της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ), κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007. Η αξιολόγηση αυτή 

γίνεται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα, πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για την  οικονομική χρήση 2016, η  ΔΑΕΕΚ έχει εγκριθεί  από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει υποβληθεί στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 Το Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελεί μέρος του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Αποτυπώνει την 

κατάσταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών και τα προβλεπόμενα μέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση της 

χρηματοοικονομικής της θέσης, στην περίπτωση επιδείνωσης των χρηματοοικονομικών της, λόγω συστημικών ή μη 

παραγόντων.  

Το Σχέδιο Ανάκαμψης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο των  διατάξεων του Ν.4335/2015 (Άρθρο2) για την ενσωμάτωση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 59/ΕΕ του2014 και των Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής 98/18.7.2016 και 99/18.7.2016 που 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης.  

 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός του 2017. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  ΣΥΝ.Π.Ε. (η Τράπεζα) της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016 που καλύπτουν την οικονομική χρήση 2016, 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 2016. 

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συνεχίζεται από τη χρήση 2014, στην οποία 

έγινε και η υιοθέτησή τους  και σύμφωνα με αυτά παρουσιάζονται τα στοιχεία των χρήσεων 2013 έως και 2016, ενώ τα 

στοιχεία έως και τη χρήση 2012 παρουσιάζονται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Το σύνολο των Χρηματοδοτήσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 2015, περίπου στα 64 εκ. Ευρώ. 

Οι Προβλέψεις Επισφαλών Χορηγήσεων μειώθηκαν από 18 εκ. Ευρώ σε 17,7 εκ. Ευρώ από το 2015, ως 

αποτέλεσμα της βελτίωσης  των λαμβανόμενων εξασφαλίσεων επί των χορηγήσεων και της συνετής διαχείρισης. 

Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε   49,13 εκ. Ευρώ, έναντι  43,7 εκ. Ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 12,5%, γεγονός που 

οδήγησε στη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά 98%.  

Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) ανήλθε σε 3 εκ. Ευρώ έναντι 3,5 εκ. Ευρώ το 

2015. Η μείωση των εσόδων από τόκους, οφείλεται σε μείωση του μέσου επιτοκίου ως επιλογή της Τράπεζας για τη 

διευκόλυνση αποπληρωμής των δανείων σε καθυστέρηση. 

Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2016 διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκ. Ευρώ, έναντι 4,1 εκ. 

Ευρώ το 2015.  

Τα λειτουργικά έξοδα για το 2016 διαμορφώθηκαν σε 1,34 εκ. Ευρώ έναντι 1,39 εκ. Ευρώ το 2015. Η Διοίκηση  

πέτυχε την συνέχιση της μείωσης των λειτουργών εξόδων κατά 3,18% με στόχο την ενίσχυση των αποτελεσμάτων. 

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων και προ προβλέψεων) ανήλθαν σε  645 χιλ. Ευρώ έναντι 1.082 χιλ. 

Ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40,38%.  

Το προ φόρων αποτέλεσμα της Χρήσης ανήλθε σε 220 χιλ. Ευρώ, έναντι  -1.705 χιλ. Ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας 

αύξηση 112,89% . Η αύξηση αυτή οφείλεται στον περιορισμό των προβλέψεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Η μείωση των προβλέψεων επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της Τράπεζας, όσον αφορά την 

βελτίωση των εξασφαλίσεων στα υπό καθυστέρηση  δάνεια, παραμένοντας πάντα στα επίπεδα που έχει καθορίσει η 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ο δείκτης ρευστότητας κατά την 31/12/2016 διαμορφώθηκε στο  4,7%  έναντι  3,5%  την 31/12/2015, γεγονός που 

τεκμηριώνει την σταδιακή ανάκαμψη των καταθέσεων, παρά το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας.  

Από τις ανωτέρω μεταβολές προκύπτει ότι τα αποτελέσματα του 2016 βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτά του 2015, 

λόγω της αποτελεσματικής της διαχείρισης των καθυστερημένων δανείων, της σημαντικής  επιστροφής μέρους των 

καταθέσεων και της συνεχούς προσπάθειας αύξησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών.  

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 55,6 εκατ. Ευρώ, έναντι 54,8 εκατ. Ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 1,4%.  

Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 14,10 εκ. Ευρώ, έναντι 14,08 εκ. Ευρώ το 2015 

παρουσιάζοντας αύξηση 0,15% .  

Η Καθαρή Θέση ανήλθε σε 5.475 χιλ. Ευρώ, έναντι 5.326 χιλ. Ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 2,8%,  

γεγονός που επίδρασε θετικά στη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2016 τα 6.756 μέλη από 6.265 το 2015 (491 νέα μέλη), 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2016 το Ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών διαμορφώθηκε στα          € 

55.596.585,03 έναντι € 54.812.009,39 τον Δεκέμβριο του 2015, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 1,4%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ  Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2013  64.998.978 1,33% 

2014  68.594.663 5,53% 

2015 54.812.009 -20,09% 

2016 55.596.585 1,4% 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Στρατηγική προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας παραμένει η ποιοτική βελτίωση του 

χαρτοφυλακίου των χρηματοδοτούμενων πελατών. 

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται τόσο στην ενίσχυση  των λαμβανόμενων εξασφαλίσεων (προστατεύοντας τα 

επενδυμένα κεφάλαια των μεριδιούχων από διάφορους κινδύνους) όσο και στην προσεκτική επιλογή των χρηματοδοτούμενων 

πελάτων με προτεραιότητα παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό.   

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 

οικονομία.     

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% περίπου του Ενεργητικού και αποτελούν μια ανταποδοτική σχέση της 

Τράπεζας και καταθετών για την ενίσχυση εκείνων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν ανάγκη από την στήριξη 

της Τράπεζας σε επίπεδο χορηγήσεων. 

 

Το τέλος του οικονομικού έτους 2016 βρίσκει την Συνεταιριστική Τράπεζα με ύψος χορηγήσεων προ προβλέψεων € 

64.212.023,07 έναντι € 64.170.045,85 του 2015, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,07 %, στα πλαίσια της συντηρητικής 

ποιοτικής πλέον πολιτικής της Τράπεζας, με στόχο την βελτίωση του χαρτοφυλακίου της. 
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Η εξέλιξη των χορηγήσεων με τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2013 ΔΛΠ 63.860.488   4,67% 

2014 ΔΛΠ 67.276.596 5,35% 

2015 ΔΛΠ 64.170.046 -4,62% 

2016 ΔΛΠ 64.212.023 0,07% 

 

Όσον αφορά τη σχέση των χορηγήσεων προς καταθέσεις, παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα: 

ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (2013-2016) 

 

 

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, μετά τη μεγάλη πτώση των καταθέσεων στις αρχές του 2015 

λόγω της πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας, που είχε αρνητική επίπτωση στη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις, από το 

2016 υπάρχει σταδιακή βελτίωση η οποία συνεχίζεται και στο 2017.     

 

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

Τομείς 

 

 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2016 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2015 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

54.699 54.679 

Καταναλωτικά δάνεια   6.640   6.582 

Στεγαστικά δάνεια  2.873   2.909 

Σύνολο 64.212 64.170 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2015 – 2016) 

 

 

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 50,38% σύμφωνα με Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων της ΤτΕ, , γεγονός από το 

οποίο διαφαίνεται ότι η Τράπεζά μας στηρίζει την Επιχειρηματική δραστηριότητα  του Ν. Σερρών. 

 

Δάνεια σε Καθυστέρηση 

Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία 6 χρόνια ο Τραπεζικός κλάδος, η κυριότερη παραμένει 

η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επί 3 χρόνια αναμονή για τη θέσπιση του νομικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου, δημιούργησε επιπλέον προβλήματα και πιστεύουμε ότι εντός του 2017 θα έχουν οριστικοποιηθεί και 

εφαρμοστεί οι αναμενόμενες νομικές ρυθμίσεις. 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζάς μας για το 2016, βελτιώθηκε όσον αφορά τις ληφθείσες εξασφαλίσεις 

και την τακτική ανακύκλωση των χρηματοδοτικών ορίων. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση παρουσίασαν μικρή αύξηση  λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που συνεχίζει να έχει η 

οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις του Νομού μας, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι τα δάνεια σε καθυστέρηση στο 

τέλος του 2016 ανήλθαν σε  35,6 Εκατ Ευρώ έναντι 33,7 Εκατ Ευρώ στο τέλος του 2015, αποτελώντας το 55% του Συνολικού 

Χαρτοφυλακίου των Δανείων. (52,5% 2015) 

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 8.198 χιλ. Ευρώ, με αποτέλεσμα τα ρυθμισμένα δάνεια για το 2016 να ανέρχονται σε 16 Εκατ. Ευρώ  έναντι 

12 Εκατ Ευρώ στο τέλος του 2015, διατηρώντας παράλληλα  σημαντική εισπραξιμότητα.  

Το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αυξήθηκε  κατά 41.977,22 €  (0,07%) λόγω της 

συντηρητικής πολιτικής για νέες χρηματοδοτήσεις, αλλά και της  αποπληρωμής δανείων. 

Τα ενήμερα δάνεια παρουσίασαν μείωση  της τάξεως των € 1.884 χιλ., ως αποτέλεσμα των εισπράξεων που 

πραγματοποιήθηκαν έναντι δανείων, της αύξησης των καθυστερημένων δανείων αλλά και των περιορισμένων νέων 

χρηματοδοτήσεων.  

 Για κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε καθυστέρηση, η Τράπεζα εντός του 2016 

προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις ποσού  340 χιλ. ευρώ, έναντι 2.407 χιλ. Ευρώ το 2015. Έτσι το σύνολο των σωρευμένων 

προβλέψεών ανέρχεται σε 17.732 χιλ. Ευρώ, έναντι 18.014 χιλ. Ευρώ το 2015, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης δανείων σε 

καθυστέρηση να ανέρχεται σε ποσοστό 50%, έναντι 53,45% το 2015 , ποσοστό  σημαντικά μεγάλο, που αντιστοιχεί στο μέσο 

περίπου επίπεδο των Ελληνικών Τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, 

το ποσοστό κάλυψης των καθυστερημένων δανείων αγγίζει το 97%. 

 Επίσης το γεγονός ότι  το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις σωρευμένες προβλέψεις 

(ποσού € 17.732 χιλ.)  για τον πιστωτικό κίνδυνο,  στο σύνολο των χορηγήσεων (ποσού € 64.212 χιλ.€) , παραμένει σε υψηλό 

επίπεδο 27,61%. 
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Οι αυξημένες προβλέψεις στόχο έχουν την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, ώστε 

σταδιακά να χρηματοδοτούμε υγιείς τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

 

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. 

Οι διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4340/2015, αφορούν 

στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και 

εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων 

αυτών και για την ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συνεταίρων με 

την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, για την αύξηση του 

συνεταιριστικού κεφαλαίου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο 

σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή 

συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές, που αφορούν  στο ποσό των συσσωρευμένων 

προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, 

αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 

τις διατάξεις του N. 4172/2013 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 Δ.Π.Χ.Α., μετατρέπεται, στο σύνολο του ή μερικά κατά περίπτωση, 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 απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών 

Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων και συμψηφίζεται με τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες Οικονομικές 

Καταστάσεις. Προκειμένου για το συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο μπορεί να 

υποβάλει εμπρόθεσμα συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία γέννησης 

της απαίτησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  Σε περίπτωση που ο αναλογούν φόρος εισοδήματος του φορολογικού 

έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος 

που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το 

υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό.  Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της (αρχικής ή 

συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, το νομικό πρόσωπο 

εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα 

μετατροπής), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε μετοχές ή συνεταιριστικές 

μερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης 

φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η 

λογιστική ζημία.  Ως αγοραία αξία των μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων, νοείται η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως 

προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο Ισολογισμό του νομικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν 

παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την 

κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις του άρθρου 27Α αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που  γεννώνται 

από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής. 

Η εξέλιξη της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΕΤΟΣ Αναβαλλόμενη Φορολογική 

απαίτηση 

2012 1.560.777 

2013 2.799.197 

2014 2.720.795 

2015 3.735.127 

2016 3.664.906 
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Το 2016  καταφέραμε να ανακτήσουμε σημαντικό μέρος των καταθέσεων, που είχαν μειωθεί  κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2015 εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατούσε την περίοδο αυτή. Έτσι οι  καταθέσεις της 

Τράπεζάς μας αυξήθηκαν κατά  5.441.498 € (12,46%) έναντι μείωσης το 2015 κατά 18.072.856 € ( -29,26%).  

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες της εξέλιξης των καταθέσεων: 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2013-2016 

                                                               ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 
 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2013 58.517.783 0,16% 

2014 61.770.286 5,54% 

2015 43.687.430 -29,26% 

2016 49.128.928 12,46% 

 

 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Στατιστικά Στοιχεία 2016) που 

αφορούν στις καταθέσεις χώρας ανά νομό, το μερίδιο στις καταθέσεις του νομού, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 

αυξήθηκε από 3,39% σε 3,73% το 2016 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 10%, σε αντίθεση με την μείωση των 

καταθέσεων στο σύνολο της χώρας. Το μερίδιο αυτό της αγοράς (3,73%) είναι το μεγαλύτερο που είχε ποτέ η Τράπεζά 

μας  σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται  και βαίνει διαρκώς  αυξητικό.   

 

 

ΕΤΟΣ 

% Διαχρονική μεταβολής Καταθέσεων 2010 – 2016 

Μερίδιο Αγοράς Συν. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Νομός ΣΕΡΡΩΝ 

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% 

2016 -1,63 1,57% 12,46% 3,73% 

 

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 και ανά Τράπεζα. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Το 2016 η Τράπεζά μας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα:  

 

 2016 2015 2014 

Καταθέσεις άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 101 100 0 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς άλλα 

Π.Ι. 

100 5.000 0 

Σύνολο 201 5.100 0 

 

Το 2016 άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των καταθετών προς την Τράπεζά μας, και έτσι λόγω της 

επιστροφής σημαντικών πελατειακών καταθέσεων, κατορθώσαμε να μειώσουμε κατά 98% τις υποχρεώσεις μας προς τα 

άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, γεγονός που έτυχε θετικής αναγνώρισης  από τις εποπτικές αρχές.   

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης κατά τα Δ.Π.Χ.Α. το 2016 διαμορφώθηκε σε 5.475.086,18 €, έναντι 5.326.394,97 € 

το 2015 (αύξηση κατά 2,8%), γεγονός που τεκμηριώνει την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων της 

Τράπεζας.  

Η Καθαρή Θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας  για τα έτη 2013 - 2016 παρουσιάζει την παρακάτω διαχρονική 

εξέλιξη: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2013 5.592.371 24,45% 

2014 6.017.144 7,60% 

2015       5.326.395 (2) -11,5% 

2016 5.475.086 2,8% 

 

Η Καθαρή Θέση κατά την 31.12.2016 παρουσιάζει αύξηση κατά 148.691 €,   σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 

οφειλόμενη στις παρακάτω μεταβολές: 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 21.630 (1) 

Αποθεματικά        466 

Αποτελέσματα εις νέον       126.595 

Σύνολο       148.691 
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(1) Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2016 τα 6.756 μέλη από 6.265 το 2015 παρουσιάζοντας 

αύξηση ποσοστού 8% (αριθμός νέων μελών 491).   

(2) Για την προηγούμενη χρήση έγινε διόρθωση λογιστικού λάθους ποσού € 325.446, το οποίο αναλύεται στη 

Σημείωση 30 του Προσαρτήματος «Διορθώσεις λογιστικών λαθών προηγούμενων χρήσεων». 

 

Η Λογιστική Αξία της Συνεταιριστικής Μερίδας κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε € 11,65  έναντι € 10,66 κατά 

την προηγούμενη χρήση,  ενώ η Ονομαστική Αξία ανέρχεται σε € 30.  

 

Η Γενική Συνέλευση στις 27/06/2012 αποφάσισε την αναστολή της ρευστοποίησης των συνεταιριστικών μερίδων, 

γεγονός που υποστηρίχθηκε και από τις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις. Η πολιτική μη ρευστοποίησης  μερίδων προστατεύει 

τη λειτουργική συνέχιση της Τράπεζας και δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση να εφαρμόσει αναπτυξιακές στρατηγικές προς 

όφελος των Συνεταίρων. 

  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ   

Η Τράπεζα έχει σαν πολιτική της τη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ανάπτυξή της, και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μεριδιούχων και των συναλλασσόμενων. Αυξήσεις 

Μετοχικού κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα 

με το Καταστατικό. Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την οποία υποβάλλονται 

στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας από τη 1η Ιανουαρίου 2008 εφαρμόζεται το νέο 

εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ) που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο βάσει του νόμου 3601/2007, που τροποποίησε 

σημαντικά τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου και εισήγαγε κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας, με τους κινδύνους  

(σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει η Τράπεζα. Τα Εποπτικά Κεφάλαια περιλαμβάνουν: τα κύρια βασικά κεφάλαια 

(μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (υβριδικοί τίτλοι) και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (τίτλοι 

μειωμένης εξασφαλίσεως, αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων).  
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 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μετά την κάμψη που παρουσιάστηκε το 2015, λόγω οικονομικών συνθηκών, ο 

δείκτης το 2016 σταδιακά ανακάμπτει. Έτσι την 31/12/2016 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) της 

Τράπεζάς μας ανήλθαν σε χιλ. € 5.312 με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) να 

διαμορφωθεί σε 11,64%.  Ο δείκτης αυτός είναι  ανώτερος  κατά 26% από τον ελάχιστο απαιτούμενο με βάση τα 

οριζόμενα από τις Εποπτικές Αρχές.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Το Σύνολο των λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας σύμφωνα με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης ανήλθε 

στις 31/12/2016 σε € 3.422.134,23  έναντι €  4.066.740,28 το 2015, σημειώνοντας ετήσια μείωση της τάξεως του 15,85%. 

Ο κύκλος εργασιών (τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα) διαμορφώθηκε από € 3.509.387,77 στις 31/12/2015  σε € 

2.961.058,76 στις 31/12/2016 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15,62%. 

 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 : 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. (ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟΚΟΥΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

2013 5.704.540 276.053 273.449 6.254.043 

2014 4.661.870 256.122 214.342 5.132.336 

2015 3.509.387 413.832 143.520 4.066.740 

2016 2.961.058 333.240 127.835 3.422.134 
 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (CET 1) 

2013 5.592.371 9,75% 

2014 6.017.144 
12,56% 

 

2015 5.326.395 10,28% 

2016 5.475.086 11,64% 
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Παρά τον περιορισμό των εσόδων από τόκους δανείων (λόγω μείωσης του μέσου επιτοκίου χρηματοδοτήσεων αλλά 

και των μη εκτοκιζόμενων καθυστερημένων δανείων), έγινε σημαντική προσπάθεια αναπλήρωσης των εσόδων, από αύξηση 

των προμηθειών από άλλες τραπεζικές εργασίες (προμήθειες εγγυητικών, προμήθειες POS, εμβάσματα κλπ ) 

 

 

 

Αντίστοιχα η εξέλιξη των εξόδων κατά τα έτη 2013-2016 παρατίθεται στον επόμενο πίνακα: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟΔΩΝ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. (ποσά σε €) 

   ΕΤΟΣ 
ΤΟΚ.ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΤΑΘ.  

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΤΕΚΕ 

 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

Ν.128 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠ. 

ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚ. 

ΕΞΟΔΑ  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ 

 

2013 3.029.395 54.005 250.923 795.816 946.958 127.583 - 5.204.682 

2014 2.389.952 32.069 274.241 777.455 698.990 132.141 238.447 4.543.297 

2015 1.176.220 40.060 234.340 659.492 728.658 128.902 17.379 2.985.053 

2016 1.061.993 30.806 208.642 700.181 643.863 124.882    6.902 2.777.269 

 

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.  

 

 

Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζοντας την  Στρατηγική του περιορισμού των μη ανταποδοτικών 

δαπανών και στη χρήση 2016 όπως και στην προηγούμενη 2015, είχε σαν  αποτέλεσμα, την περαιτέρω μείωση των 

γενικών διοικητικών εξόδων.  

Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνεται η σημαντική συνεχόμενη μείωση των Γενικών διοικητικών 

εξόδων, η οποία  σε σχέση με το 2013, παρουσιάζει μείωση της τάξης του 32%, από την ανάληψη των καθηκόντων της 

παρούσας Διοίκησης.   

 

 

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 2016, 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 πιστωτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει. 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις μέχρι 31/12/2012 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  ανήλθαν σε  ποσό   

€ 3.600.820,20. 
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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 2016 σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβολές: 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2013-2016 

Υπόλοιπο 2012 από 

Ε.Λ.Π. 
  3.600.820   

Πλέον: 
+7.784.000 

Πρόσθετες Προβλέψεις σύμφωνα με τις Παρατηρήσεις του 

Ορκωτού Ελεγκτή 2012 

Υπόλοιπο 31/12/2012 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
11.384.820  

 
+1.068.741 

Πρόσθετες Προβλέψεις επίσημων Οικονομικών 

Καταστάσεων 2013 

 
+2.941.000 

Πρόσθετες, κατά Δ.Π.Χ.Α., προβλέψεις σύμφωνα με την 

έκθεση του Ορκωτού Λογιστή  2013 

       -54.052 Συμψηφισμοί 2013 

Υπόλοιπο 31/12/2013 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
15.340.509  

   + 271.063 Προβλέψεις  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2014 

Υπόλοιπο 31/12/2014 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
15.611.572  

 +2.402.680 Προβλέψεις  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2015 

Υπόλοιπο 31/12/2015 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
18.014.252  

 +340.000 Προβλέψεις  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2016 

 
-505.201 

Αναστροφή σχηματισμένων προβλέψεων Δ.Π.Χ.Α. 

προηγούμενων χρήσεων 

 
-121.589 

Διαγραφές σε βάρος σχηματισμένων προβλέψεων 

προηγούμενων χρήσεων 

      4.920 Επαναφορά Πρόβλεψης διαγραφείσας απαίτησης 

Υπόλοιπο 31/12/2016 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
17.732.382  

 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις που έχει 

σχηματιστεί έως και την 31/12/2016 ανέρχεται σε ποσοστό 50% έναντι 53,5% κατά την 31/12/2015 το οποίο κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικό. 

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 9η 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. 

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 
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της Τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής υποστήριξης τοπικών παραγωγικών  

επιχειρήσεων, κατά προτίμηση 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: 

 

Οι σχηματισμένες στη χρήση 2016 προβλέψεις αφορούν τη συμμετοχή της Τράπεζάς μας στην  Συνεταιριστική 

Τράπεζα Λαμίας και στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου , οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης από 

το 2012. 

Στη χρήση 2016, το Λειτουργικό Αποτέλεσμα της Τράπεζας,  (προ προβλέψεων ) είναι θετικό και ανέρχεται σε ποσό 

€ 769.747,90, το οποίο όμως μειώνεται λόγω των προβλέψεων που πραγματοποιήσαμε, ώστε να καλυφθεί μέρος  

ληξιπρόθεσμων οφειλών, που άλλωστε χαρακτηρίζει το σύνολο του Τραπεζικού τομέα.  Τα Καθαρά  Αποτελέσματα προ 

φόρων της Χρήσης 2016 κατά τα Δ.Π.Χ.Α. διαμορφώθηκαν  σε Κέρδη  ποσού € 126.595,21  κυρίως λόγω του σχηματισμού 

προβλέψεων που έχει αναφερθεί σε προηγούμενο πίνακα, για την κάλυψη των ενδεχόμενων κινδύνων από το Δανειακό 

Χαρτοφυλάκιο. Για τη  Χρήση 2015 τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων  ανήλθαν σε Ζημίες ποσού € 1.705.476,77.  

 

Τα Ολικά Αποτελέσματα  Εκμετάλλευσης προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων, προ φόρων καθώς και τα Τελικά 

Αποτελέσματα προ φόρων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

  

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΨΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

 

ΕΤΟΣ Προβλέψεις Απομείωσης για διαθέσιμα 

προς πώληση χρημ/κα περιουσιακά 

στοιχεία 

Λοιπές Προβλέψεις 

2013 759.697 0 

2014 0 0 

2015 362.527 19.670 

2016  85.000 0 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2013-2016 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΤΟΣ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων –προ 

φόρων) (ποσά σε €) 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(προ φόρων) 

(ποσά σε €) 

2013 1.176.944  -3.720.077 

2014     721.180      297.835 

2015 1.210.589 -1.705.476 

2016    769.748     219.865 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέρρες, 18 Μαΐου 2017 

 

 
 

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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    

    

  Εμμανουηλίδης Ξενοφών Αθανασίου Δημήτριος 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες με Βασικά Μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης για 

τον χρονικό ορίζοντα 2013-2016, καθώς και τις ποσοτικές μεταβολές των Μεγεθών αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΜΕΓΕΘΗ 2013 2014 2015 2016 

Πάγια ενσώμ+άυλα 1.190.380 1.173.136 1.066.057 994.700 

Χορηγήσεις 63.860.487 67.276.535 64.170.045 64.212.023 

Ταμειακά διαθέσιμα 10.016.388 10.419.074 1.565.377 2.100.656 

Σύνολο ενεργητικού 64.998.977 68.594.663 54.812.009 55.596.585 

Καθαρή Θέση 5.592.371 6.017.144 5.326.395 5.475.086 

Καταθέσεις 58.517.782 61.760.286 43.687.430 49.128.928 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά 

Ιδρύματα - - 5.100.043 

 

200.540 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ Δ.Π.Χ.Α 

ΜΕΓΕΘΗ 2013 2014 2015 2016 

Πιστωτικοί τόκοι 5.704.540 4.661.870 3.509.387 2.961.059 

Χρεωστικοί τόκοι 3.029.395 2.389.952 1.176.220 1.061.993 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών 

& διοικητικών εξόδων 1.870.358 1.847.034 1.534.432 1.475.827 

Κέρδη προ φόρων, 

προβλέψεων & αποσβέσεων          1.176.944 721.180 1.210.589 769.748 

Καθ. κέρδη προ φόρου -3.720.077 297.835 -1.705.476 219.865 

Προβλέψεις 4.769.438 291.203 2.787.163 425.000 

Αποσβέσεις 127.583 132.141 128.902 124.882 

Σωρευμένες προβλέψεις 

απαιτήσεων 15.340.509 15.611.572 18.014.252 17.732.382 
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2010-2016 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Π.Χ.Α. 

ΜΕΓΕΘΗ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Πάγια ενσώμ.+ άυλα 3,48% 92,11% -72,80% -1,45% -9,13% -6,69% 

Χορηγήσεις 2,87% 6,92% 7,18% 5,35% -4,62% 0,07% 

Ταμειακά διαθέσιμα -17,04% -25,17% -8,46% 4,02% -84,98% 34,19% 

Σύνολο ενεργητικού -1,98% 2,12% 7,55% 5,53% -20,09% 1,43% 

Καθαρή Θέση -16,28% -5,81% -12,54% 7,60% -11,48% 2,79% 

Καταθέσεις 3,44% 3,28% 0,11% 5,54% -29,26% 12,46% 

Πιστωτικοί τόκοι 0,80% -13,43% 12,14% -18,28% -24,72% -15,62% 

Χρεωστικοί Τόκοι 19,16% 14,30% 3,75% -21,11% -50,78% -9,71% 

Διοικητικά έξοδα 1,08% -12,93% 2,17% -15,28% -5,98% -3,18% 

Καθαρά 

κέρδη+προβλ. 
-21,04% -58,95% 90,28% -43,87% 83,64% -40,38% 

Κέρδη προ φόρων, 

προβλέψεων & 

αποσβέσεων 

-21,84% -53,22% 42,01% -38,72% 67,86% -36,42% 

Καθ. κέρδη προ 

φόρου 
-89,71% -371,86% -100,00% 108,01% -672,62% 112,89% 

Προβλέψεις 26,32% -42,78% 328,63% -93,89% 857,12% -84,75% 

Αποσβέσεις -36,31% -16,38% -32,52% 3,57% -2,45% -3,12% 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 - 2016 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

  Δ.Π.Χ.Α. 

Κερδοφορία-

Αποδοτικότητα 
2013 2014 2015 2016 

Καθ. περιθ. κέρδους + προβλ. 

/ Τόκοι Χορηγήσεων 
18,40% 12,64% 30,82% 21,78% 

Καθ. περιθώριο προ φόρου 

μετά προβλέψεων 
-65,21% 6,39% -48,60% 7,43% 

Αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων(κέρδη μετά 

φόρων/Ίδια Κεφάλαια) 

-45,27% 3,06% -17,61% 2,31% 

Αποδοτικότητα συνόλου 

ενεργητικού (κέρδη μετά 

φόρων/σύνολο ενεργητικού) 

-3,90% 0,27% -1,71% 0,23% 

Διοικητικά έξοδα / Τόκοι 

Χορηγήσεων 
30,55% 31,67% 39,59% 45,39% 

Χορηγήσεις / σύνολο 

ενεργητικού 
98,25% 98,08% 117,07% 115,50% 

Χορηγήσεις   /Καταθέσεις 109,13% 108,93% 146,88% 130,70% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 

Ενεργητικού 
8,60% 8,77% 9,72% 9,85% 

Ίδια κεφάλαια / Χορηγήσεις 8,76% 8,94% 8,30% 8,53% 

Ίδια κεφάλαια / Καταθέσεις 9,56% 9,74% 12,19% 11,14% 

Προβλέψεις / Λειτουργικά 

έσοδα 
405,24% 40,38% 230,23% 55,21% 

Προβλέψεις / Σύνολο 

Ενεργητικού 
23,60% 22,76% 32,87% 31,89% 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια απέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές, παρά στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες 

που επικράτησαν και την επιβολή περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2015 έως και σήμερα, το  ΑΕΠ  για το 

2016 αυξήθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με την με την ετήσια  Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος . Τα στοιχεία 

αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι υπάρχουν αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού, τα οποία είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν και 

να ωθήσουν σε ανάπτυξη την οικονομία μας.     

Τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και Διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν θετικό ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ για το 2017. 

Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ευοίωνων αυτών προβλέψεων είναι η έγκαιρη  και αποτελεσματική 

εφαρμογή το τρέχοντος προγράμματος χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 2015-2018 και η επιτυχής εξέλιξη της δεύτερης 

αξιολόγησης.    

Τα ανωτέρω είναι στενά συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του Τραπεζικού κλάδου, στον οποίο συνεχίζονται οι 

περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών, στις διασυνοριακές πληρωμές, τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίου και άλλες 

τραπεζικές εργασίες, με μια μικρή χαλάρωση. Η Διοίκηση της Τράπεζας αναγνωρίζει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών 

αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των μεριδιούχων, μέσω του οποίου ενισχύονται αναπτυξιακές επιχειρηματικές 

προσπάθειες και στηρίζονται ανάγκες των νοικοκυριών. Για τους λόγους αυτούς επιδιώκει να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργειών  της, προσελκύοντας  νέους πελάτες και ενισχύοντας  την 

κεφαλαιακή της βάση. Παράλληλα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις  της Τράπεζας 

έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων πελατών. 

 Στη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 18η Μαΐου 2017 εγκρίθηκε  ο Προϋπολογισμός του 2017, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία, ο οποίος και παρατίθεται 

στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

Προϋπολογισμός 

2017

2.961.059 3.007.000 1,55%

-1.061.993 -950.000 -10,55%

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.899.066 2.057.000

333.240 400.000 20,03%

-239.448 -229.800 -4,03%

2.258 2.000 -11,44%

125.577 150.000 19,45%

127.835 152.000

Σύνολο εσόδων 2.120.693 2.379.200

-700.181 -750.041 7,12%

-643.863 -658.820 2,32%

-124.882 -140.000 12,11%

-6.902 -20.000 189,77%

Σύνολο εξόδων -1.475.828 -1.568.861

-340.000 -1.415.000 316,18%

-85.000 -85.000 0,00%

-425.000 -1.500.000

219.865 -689.661

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου

% Δ

 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων 2016

Προμήθειες-έξοδα

Απομείωση αξίας Διαθεσίμων για πώληση χρηματ/κών περιους.Στοιχείων

Σύνολο Προβλέψεων

Κέρδος  / Ζημία  προ φόρου εισοδήματος

170.200

Έσοδα από μερίσματα

Λοιπά έσοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Γενικά διοικητικά έξοδα

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 93.792

Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

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 2016, 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 

διαφάνειας  της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με το ισχύον 

εποπτικό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.  

Για το 2017 η Τράπεζα προχώρησε σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο με μεγάλη εμπειρία σε 

θέματα εσωτερικού ελέγχου Τραπεζών και επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε ακόμα 

περισσότερο τις υπάρχουσες λειτουργικές διαδικασίες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Στόχος μας 

είναι ο περιορισμός στο ελάχιστο της έκθεσης της Τράπεζας σε πιστωτικούς κινδύνους και τη θωράκισή της σε θέματα 

διαχείρισης και αποτελεσματικότητας.  

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτερα Διοικητικά 

Στελέχη, κατά την 31.12.2016 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 2016 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 330.683 

Τόκοι Έξοδα 6.739 

Απαιτήσεις (Δάνεια) 265.474 

Τόκοι Έσοδα 24.030 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 58.138 

Συνεταιριστικές Μερίδες 5.866 

Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. 7.066 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Τράπεζας με τα Συνδεδεμένα Μέρη προσώπων του  ανωτέρω πίνακα κατά 

την 31.12.2016 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 2016 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 8.433 

Τόκοι Έξοδα 49 

Απαιτήσεις (Δάνεια) 548.020 

Τόκοι Έσοδα 28.381 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 72.144 

Συνεταιριστικές Μερίδες 5.495 

 

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 (31/12/2016) 

 

Οι αναπτυξιακές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη Διοίκηση της Τράπεζας καθ΄ όλο το 2016 είχαν 

αποτέλεσμα στο 2017. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), μέσω του 

οποίου δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα, με ευνοϊκό επιτόκιο 

- Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη «VIVA Wallet» τόσο στον τομέα των συναλλαγών όσο και στον τομέα 

των μηχανογραφικών εφαρμογών. 

- Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ σε συνεργασία με το «Τμήμα 

Πληροφορικής του  Τ.Ε.Ι. Σερρών» και την «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» συνολικού προϋπολογισμού 596.334 €. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 4374/2016 

Παρακάτω παραθέτουμε την πληροφόρηση για τη χρήση 2016 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 2016 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  Ποσά σε €  

1.1-31.12.2016   

Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές   

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 500 

ΙΡΟΚ ΜΟΝ ΙΚΕ 615 

ΚΤΕΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 4.920 

ΦΙΔΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 775 

WIN  ΕΠΕ 1.113 

Σύνολο 7.923 

    

    

Δωρεές & Επιχορηγήσεις Ποσά σε € 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΕΒΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.050 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ 5 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 900 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 1.250 

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (ΑΜΕΑ) 200 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛ/ΚΩΝ ΣΩΜ.ΣΕΓΑΣ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ 500 

ΔΩΡΕΑ-Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 10 

ΔΩΡΕΑ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ 10 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 800 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ 1.000 
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡ/ΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛ.ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 200 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΝ 10 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡ.ΘΕΡ/ΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.000 

ΒΙΒΛΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ 5 

ΔΩΡΕΑ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΜΑ 18 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΑΝΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ 

100 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΗ 500 

Σύνολο 7.558 

Γενικό Σύνολο 15.481 

    

    

    

Πληρωμές σε Νομικά  Πρόσωπα 12.456 

Πληρωμές σε Φυσικά Πρόσωπα 3.025 

Γενικό Σύνολο 15.481 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών εντάσσει στις επιχειρηματικές τις πρακτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις 

επιδεικνύοντας το βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και το 

περιβάλλον. Η Τράπεζα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και βοηθάει την τοπική κοινωνία, ανάλογα με το αντικείμενο και 

τη γεωγραφική του εξάπλωση. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιτίθεται στην παιδική εργασία, δίνει ίσα δικαιώματα σε 

άντρες και γυναίκες, στις εθνικές, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες και υπερκαλύπτει τη νομοθεσία σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας εργασίας. Επιλέγει δε συνεργάτες, που αποδέχονται τις ίδιες ηθικές αξίες. 

Η Τράπεζά μας, παρά τη σημαντική συρρίκνωση των δαπανών της, συνεχίζει να προσφέρει κοινωνικό έργο, 

στηρίζοντας  πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις των τοπικών φορέων του Νομού Σερρών Έτσι Για το 2016 

δημιούργησε κοινωνικό προϊόν ύψους € 1.183.413  το οποίο απέδωσε στους πολίτες και στην πολιτεία. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  2016 

ΔΗΜΟΣΙΟ (φόροι, εισφορές, κλπ) 545.156 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 227.539 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 395.237 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.481 

Σύνολο 1.183.413 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  

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: 

I. 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. 

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 από το 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 2017 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της πορείας της Τράπεζας κατά το Α’ τετράμηνο του 

τρέχοντος έτους 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

 

 ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016 - 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
2016 2017 

Ποσοστό μεταβολής Α΄ 

Τετραμήνου 2016/2017 

Μ.Ο. Α΄ 

Τετραμήνου 
43.895.395 49.610.700 13,12% 

 

 

ΥΨΟΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016 – 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2016 2017 

Ποσοστό μεταβολής Α΄ 

Τετραμήνου 2016/2017 

Μ.Ο. Α΄ 

Τετραμήνου 
64.098.334 65.234.064       1,77% 
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Στο τέλος του Απριλίου 2017, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό € 886.415, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγουμένου έτους (α΄ τετράμηνο 2016) ανήλθε σε ποσό € 1.153.975,  παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 23%.  

Παρακάτω παραθέτουμε Πίνακες Συγκριτικής Παρουσίασης των Τόκων Χορηγήσεων και των Τόκων Καταθέσεων 

για το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος και του προηγουμένου έτους : 

 

 

ΤΟΚΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

2016 2017 
Ποσοστό μεταβολής Α΄ 

Τετραμήνου 2016/2017 

Σύνολο Α΄ 

Τετραμήνου 
1.153.975 886.415 -23% 

 

Τόκοι Χορηγήσεων 

 

 

 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016 – 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
2016 2017 

Ποσοστό μεταβολής Α΄ 

Τετραμήνου 2016/2017 

Σύνολο Α΄ 

Τετραμήνου 
365.134 334.596 

 

-8,36% 

 

Τόκοι Καταθέσεων 
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Το παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται στη Στρατηγική της Διοίκησης να μειώσει το κόστος των καταθέσεων 

ώστε να μπορέσει  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 2017 

σε σχέση με τον προϋπολογισμό έτους και τα αποτελέσματα του Α΄τετραμήνου του προηγούμενου έτους: 

 

 

 

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση, να προβεί σε 

διορθωτικές κινήσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών της Τράπεζας και 

να πετύχει τον προβλεπόμενο στόχο.  

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 01/01/2016 έως 31/12/2016. 

 

Σας ευχαριστώ, 

ΣΕΡΡΕΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                ΑΔΤ ΑΒ 122394 
 

1.153.976 886.415 3.007.000 29,48% -23,19%

-365.135 -334.596 -950.000 35,22% -8,36%

Καθαρό έσοδο από τόκους 788.841 551.819 2.057.000

91.385 89.338 400.000 22,33% -2,24%

-70.772 -78.650 -229.800 34,23% 11,13%

Έσοδα από μερίσματα 0 0 2.000 0,00% 0,00%

36.349 28.698 150.000 19,13% -21,05%

36.349 28.698 152.000

Σύνολο εσόδων 845.803 591.205 2.379.200

-213.826 -254.773 -750.041 33,97% 19,15%

-225.725 -223.883 -658.820 33,98% -0,82%

-40.996 -40.380 -140.000 28,84% -1,50%

-3.295 -369 -20.000 1,85% -88,80%

Σύνολο εξόδων -483.841 -519.405 -1.568.861

0 0 -1.500.000 0,00% 0,00%

361.962 71.800 -689.661

Αποσβέσεις

Καθαρό έσοδο από αμοιβές 

και προμήθειες
20.613 10.688

Λοιπά έσοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Γενικά διοικητικά έξοδα

170.200

Ποσοστό 

μεταβολής 

Α΄Τετραμήνου 

2016/2017

 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Προμήθειες-έξοδα

Α΄ Τετράμηνο 2016 Α΄ Τετράμηνο  2017
Προϋπολογισμός 

2017

Βαθμός Εκτέλεσης 

Προϋπολογισμού

Λοιπά έξοδα

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου

Κέρδος προ φόρου εισοδήματος
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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 της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς 

και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, 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 2016, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σημείωση 2.5.2.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας 

στην ελληνική οικονομία και η παρατεταμένη ύφεση της, η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και 

ιδιωτών, η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο επιπλέον επηρεασμός από τα γεγονότα του 1ου εξαμήνου του 2015 

και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.  Οι παραπάνω παράγοντες εφόσον δεν αναστραφούν και ακόμη περισσότερο 

εφόσον επιδεινωθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση, ανάγκη πρόσθετων προβλέψεων για 

απομειώσεις αυτών και κατ΄ επέκταση μείωση των ιδίων κεφαλαίων.  Εάν επέλθουν οι κίνδυνοι αυτοί θα προκληθεί ουσιώδης 

αβεβαιότητα και έγερση αμφιβολίας για την δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας χωρίς περαιτέρω 

ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. 

2) Στη σημείωση 2.10.2.γ΄ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου παρατίθενται πληροφορίες, μεταξύ άλλων, 

για τις ρυθμίσεις δανείων οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά εντός της χρήσης 2016.  Τονίζεται από μέρους μας η αναγκαιότητα 

στενής παρακολούθησης της εξυπηρέτησης των δανείων αυτών καθώς λόγω του πρόσφατου των ρυθμίσεων αυτών δεν έχει 

αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση ότι η αρχική τήρηση των όρων αποπληρωμής θα συνεχισθεί και δεν θα παρουσιασθεί το 

ενδεχόμενο ανάγκης συμπερίληψης των δανείων αυτών ως επιδεχόμενα απομείωσης και κατά συνέπεια αύξησης της αξίας 

των προβλέψεων απομείωσης. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017 

 

 

 

                                                                                    Ευάγγελος Γ. Μπιζουργιάννης 

  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

        Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 26441 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε 

Μέλος της Crowe Horwath International 

  Γιαννιτσών 31, τκ 546-27, Θεσσαλονίκη 

                Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Σημ. 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες

      - Ταμειακά Διαθέσιμα 11 340.233,37 302.077,33

      - Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος 11 1.564.838,48 1.905.071,85 1.058.316,67 1.360.394,00

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 12 195.584,44 204.983,94

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

      - Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ Προβλέψεων 13 64.212.023,07 64.170.045,85

      - Προβλέψεις  Απομείωσης Δανείων 13 -17.732.382,55 46.479.640,52 -18.014.252,21 46.155.793,64

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

- Διαθέσιμα προς πώληση

      - Αξία κτήσης  14 1.788.943,80 1.788.943,80

      - Σωρρευμένες Απομειώσεις 14 -1.372.209,98 416.733,82 -1.372.209,98 416.733,82

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 14 50.000,00 50.000,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

      - Αξία κτήσης 15 1.897.671,61 1.844.146,88

      - Σωρρευμένες Αποσβέσεις 15 -884.929,33 -792.444,13

      - Σωρρευμένες Απομειώσεις 15 -60.000,00 952.742,28 -60.000,00 991.702,75

Λοιπά άυλα πάγια 16 41.957,27 74.354,50

Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις 24 3.664.906,19 3.735.126,58

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

      - Εγγυήσεις σε Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων 17 1.328.628,83 1.310.755,80

      - Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 17 421.684,37 421.684,37

      - Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 17 139.635,46 1.889.948,66 90.479,99 1.822.920,16

Σύνολο Ενεργητικού 55.596.585,03 54.812.009,39

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 18 200.540,75 5.100.043,76

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεων μας)

      - Καταθέσεις Όψεως 19 18.608.216,09 14.330.256,12

      - Καταθέσεις  Ταμιευτηρίου 19 4.110.966,77 5.879.858,78

      - Καταθέσεις Προθεσμίας 19 26.409.745,30 49.128.928,16 23.477.315,16 43.687.430,06

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 21 58.955,90 52.605,71

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 20 119.737,19 118.119,08

Λοιπές υποχρεώσεις 22 256.214,08 257.272,66

Προβλέψεις 23 357.122,77 270.143,15

Σύνολο Υποχρεώσεων 50.121.498,85 49.485.614,42

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας

Μετοχικό Κεφάλαιο 25 14.099.940,00 14.078.310,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 25 2.856.467,27 2.856.467,27

Αποθεματικά 25 596.944,47 596.478,47

Αποτελέσματα εις νέο -12.078.265,56 -12.204.860,77

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 5.475.086,18 5.326.394,97

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 55.596.585,03 54.812.009,39

Η ΤΡΑΠΕΖΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 01.01-31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


