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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  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 λειτουργεί ως Πιστωτικό Ίδρυμα, 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. 

 Με την απόφαση της Γ.Σ. της 30/05/2018 εγκρίθηκε το από 25/01/2018 Σχέδιο Συγχώνευσης με την 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ  ΣΥΝ.Π.Ε.». 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610216, το από 30/05/2018 

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, η οποία εδρεύει 

στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ , TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), 

από το οποίο προκύπτει ότι:  

- Αναγνώστηκε η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

- Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

- Εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη 

ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 

για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης. 

 Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610484, η με αρ. 17.054 από 

31/07/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΑΙ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των 

άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, των άρθρων 68-79 του ν. 

2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014. 

 Την 14/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1695161, το τροποποιημένο 

και κωδικοποιημένο από τη ΓΣ 06/03/2019 Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την επωνυμία 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, ο οποίος εδρεύει 

στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ (Δ/νση : ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, TK: 62100, ΣΕΡΡΕΣ), 

καθώς και η με αρ. 3/14.03.2019 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών καταχώρησής του στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών. 

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την 

επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.». Η επωνυμία και ο 

τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται αντίστοιχα ως COOPERATIVE BANK OF CENTRAL 

MACEDONIA.LTD. 

  

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.1/2019 πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών. 

Η Συνεταιριστική Κεντρικής Μακεδονίας, 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 2019 ανέρχεται σε 48 άτομα. Η Τράπεζα έχει συνολικά 4 

καταστήματα στις πόλεις: Σέρρες, Ηράκλεια, Κατερίνη και Λεπτοκαρυά Πιερίας. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής  Μακεδονίας  έχει θεσπίσει το απαιτούμενο πλέγμα πολιτικών διαδικασιών οι οποίες 

εφαρμόζονται πιστά, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας και να εναρμονιστεί με το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο. Οι διαδικασίες αυτές συνεχώς αναπροσαρμόζονται όταν απαιτείται από τις οικονομικές, τις 

νομοθετικές και  τις εποπτικές αλλαγές. 

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

και ελέγχων αδρανών λογαριασμών, ξέπλυμα χρήματος, θεμάτων προσωπικού, συνεργασίες με προμηθευτές, τιμολογιακή 

πολιτική κ.α.  

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανεξάρτητα. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία διοικεί την Τράπεζα  από την σύστασή του την 21/6/2019 
με τετραετή θητεία, έχει ως εξής : 

α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο 

1 Πρόεδρος Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου 

2 Α΄ Αντιπρόεδρος Πούλιος Ευάγγελος του Νικολάου 

3 Β΄ Αντιπρόεδρος Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου 

4 Γραμματέας Μπαλάτος Γεώργιος  του Νικολάου 

5 Ταμίας Καζίας Αναστάσιος του Ηλία 

6 Εκτελεστικό Μέλος Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου 

7 Εκτελεστικό Μέλος Χουσουρίδης Νικόλαος του Γεωργίου 

8 Μέλος Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου 

9 Μέλος Νίκας Αριστείδης του Ιωάννη 

10 Μέλος Σολούγκας Νικόλαος του Δημητρίου 

11  Μέλος  Τσιτλακίδης Ηρακλής του Πολυχρόνη 

 

 

 

Η οργανωτική δομή και η λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας 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 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 προς τα μέλη της.  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 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 Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό 

στοιχείο στα οποία επενδύει  με τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Την 31.12.2019 το προσωπικό της Τράπεζας ανήλθε σε 48 

άτομα και στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνθεσή του:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΦΥΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟ 
  

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 0 2 4,17% 

ΜΕΤ/ΚΟ 1 3 4 8,33% 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 9 10 19 39,58% 

ΤΕΙ 1 7 8 16,67% 

ΙΕΚ 2 3 5 10,42% 

ΛΥΚΕΙΟ 8 2 10 20,83% 

  23 25 48 100,00% 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι ποσοστό άνω του 68% 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 Κεντρικής Μακεδονίας, 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.  
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Παρακάτω παρατίθεται το  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της Τράπεζας: 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 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 αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στη μείωση 

κατανάλωσης χαρτιού.    

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες – όπως και οι Συστημικές -  υπόκεινται στην αξιολόγηση και την 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 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. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

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

κατάσταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας 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.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (η 

Τράπεζα) της 31ης Δεκεμβρίου 2019 που καλύπτουν την οικονομική χρήση 2019 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 2019. 

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 2016 έως και 2019. 

Σημειώνουμε ότι για τη χρήση 2018 έγιναν αναδρομικές προσαρμογές ορισμένων κονδυλίων τα οποία παρουσιάζονται 

στους σχετικούς πίνακες και τα οποία διαφέρουν από τα αρχικά δημοσιευμένα των Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2018.   

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα από τα βασικά μεγέθη της Τράπεζας κατά την 31/12/2019: 

 

Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε   128,2 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 22,6 εκατ. Ευρώ ήτοι 

ποσοστό 21,5%, έναντι 12,8 εκ. Ευρώ του 2018, πετυχαίνοντας παράλληλα και μείωση του μέσου επιτοκίου 

καταθέσεων από 1,7% σε 1,3%. Το ανωτέρω γεγονός αποδεικνύει την συνέχιση της εμπιστοσύνης του 

επενδυτικού κοινού προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Το σύνολο των Χρηματοδοτήσεων αυξήθηκε  από 121 εκ. Ευρώ σε 137 εκ Ευρώ από το 2018 παρουσιάζοντας 

αύξηση 13% περίπου. Η πολιτική πιστοδοτήσεων παραμένει κατά κύριο λόγω επικεντρωμένη  σε επιχειρήσεις με 

παραγωγική δραστηριότητα και πλήρως εξασφαλισμένες, είτε με προσημειώσεις, είτε με εκχώρηση βέβαιων 

εισπράξεων όπως ΛΑΓΗΕ, Φωτοβολταϊκά  κ.α.      

Οι Προβλέψεις Απομείωσης Δανείων και Απαιτήσεων αυξήθηκαν από 34,6 εκ. Ευρώ του 2018, σε 35 εκ. Ευρώ, 

ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του Ελεγκτικού Προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το 

οποίο εφαρμόζεται από την 1.1.2018, πετυχαίνοντας επιπλέον ενίσχυση του δείκτη Προβλέψεις προς Δάνεια. 

Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) ανήλθε σε 5 εκ. Ευρώ, έναντι 4,6εκ. Ευρώ 

το 2018. Η αύξηση των εσόδων από τόκους, οφείλεται στις νέα χρηματοδοτήσεις, αλλά και στις συνεχώς 

αυξανόμενες ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών. 

Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2019 διαμορφώθηκαν στα 6,3 εκ. Ευρώ, έναντι 6 εκ. 

Ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. 

Τα λειτουργικά έξοδα εκτός αποσβέσεων για το 2019 διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκ. Ευρώ έναντι 3,7 εκ. Ευρώ το 

2018, παρουσιάζοντας μείωση 11%, που οφείλεται κυρίως στις οικονομίες κλίμακας που επιτεύχθηκαν λόγω της  

συγχώνευσης. 

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων) ανήλθαν σε  827 χιλ. Ευρώ έναντι 

116 χιλ. Ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 612%. 

Τα προ φόρων αποτελέσματα της Χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 115 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών 2.488 χιλ. Ευρώ 

αναπροσαρμοσμένα (από ζημίες 618 χιλ. Ευρώ δημοσιευμένα) το 2018, μετά από μια σειρά ετών με ζημιογόνα 

αποτελέσματα, λόγω της συνεχής δημιουργίας σημαντικών προβλέψεων απομείωσης δανείων. 

Ο δείκτης ρευστότητας κατά την 31/12/2019 διαμορφώθηκε  στο 144,43%  έναντι 134,73% την 31/12/2018, 

γεγονός που τεκμηριώνει την ικανότητα της Τράπεζας  να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την περίπτωση ακραίων 

καταστάσεων εκροών καταθέσεων.  

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 141,6 εκατ. Ευρώ, έναντι 119,2 εκατ. Ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας 

σημαντική αύξηση κατά 18,8%.  
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Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 9,8 εκ. Ευρώ, έναντι 9,24 εκ. Ευρώ το 2018 

παρουσιάζοντας αύξηση 6% . 

Η Καθαρή Θέση ανήλθε σε 8.494 χιλ. Ευρώ, έναντι 7.874 χιλ. Ευρώ αναπροσαρμοσμένη (από 9.042 χιλ. Ευρώ 

δημοσιευμένη) το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9%, κυρίως λόγω σχηματισμού προβλέψεων απομείωση 

δανείων. 

Ο αριθμός των Συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2019 τα 15.529 μέλη από 14.367 το 2018 (1.162 νέα μέλη), 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2019 το Ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κ. Μακεδονίας διαμορφώθηκε στα          

€ 141.637.423 έναντι € 119.260.797 τον Δεκέμβριο του 2018, σημειώνοντας σημαντική ποσοστιαία αύξηση κατά 18,76%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2016-2019 (*) 

ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016 96.049.656 - 

2017 105.741.207 10,09% 

2018 δημοσιευμένο 120.308.452) 13,78% 

2018 

αναπροσαρμοσμένο 
119.260.797  12,79% 

2019 141.637.423 18,76% 

(*) Λόγω της αναδρομικής ισχύς της συγχώνευσης από 1/1/2017, παρουσιάζονται ενοποιημένα 

για τα έτη 2016-2019 τα στοιχεία Ισολογισμού και για τα έτη 2017-2019 τα στοιχεία 

Αποτελεσμάτων. 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης της Τράπεζας είναι η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, 

ταυτόχρονα όμως 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 σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(Φωτοβολταϊκά, Υδροηλεκτρικά, Βιοαέριο) και σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό και τουριστικό 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, 

η Τράπεζα συνεχίζει το βασικό της έργο, το οποίο δεν είναι άλλο από την στήριξη των πελατών της, ενισχύοντας έτσι και 

την τοπική οικονομία, σε συνέχεια της βελτίωσης των γενικότερων προοπτικών της οικονομίας και της αναπτυξιακής 

δυναμικής της χώρας.  
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Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστηρίζει 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 72,3 % 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 2019 βρίσκει την Συνεταιριστική Τράπεζα με ύψος χορηγήσεων προ προβλέψεων 

€ 137.344.413 έναντι € 120.538.808 του 2018, σημειώνοντας αύξηση 13,94%, στα πλαίσια της στοχευμένης  πλέον 

ποιοτικής  πολιτικής της Τράπεζας, με την βελτίωση του χαρτοφυλακίου της. 

 

Η εξέλιξη των χορηγήσεων αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2016-2019  

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016  108.004.264 - 

2017  112.256.389 3,94% 

2018  120.538.808 7,38% 

2019 137.344.413 13,94% 

 

 

ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε €) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €) 

2016 108.004.264 82.698.703 

2017 112.256.389 92.844.250 

2018 120.538.808 105.585.784 

2019 137.244.413 128.238.563 

 

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

σχεδιάγραμμα: 
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                          ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (2016-2019) 

 

Κατά τη τριετία 2016-2019 η σχέση μεταξύ Χορηγήσεων – Καταθέσεων μειώθηκε από 130% το 2016  σε 107%, 

στο τέλος του 2019. Η μείωση αυτή του ποσοστού της σχέσης, δίνει  την δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την πιθανότατα «κρίσης» ρευστότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος αλλά και τις 

πρακτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας.  

 

Οι χορηγήσεις ανά τομέα δραστηριότητας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τομείς 

 

 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2019 

 

 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2018 

Σύνολο Δανείων 

31.12.2017 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

123.894 

 

107.288 

 

99.000 

Καταναλωτικά δάνεια   10.585    9.886 10.170 

Στεγαστικά δάνεια     2.865    3.364 3.086 

Σύνολο 137.344 120.538            112.256 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2017 – 2019) 

 

 

 

 

 

Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 90% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού Ελληνικού τραπεζικού συστήματος,  σύμφωνα 

με Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων της ΤτΕ, γεγονός από το οποίο διαφαίνεται ότι η Τράπεζά μας σταθερά στηρίζει 

την Επιχειρηματική δραστηριότητα στους δύο Νομούς, Σερρών και Πιερίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τονίζουμε ότι η Τράπεζα αξιολογεί τον κάθε δανειολήπτη ιδιαίτερα, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του, τηρώντας 

πάντοτε τους κανονισμούς και την πολιτική χρηματοδοτήσεων, καθώς και τις εποπτικές απαιτήσεις. 

 

Δάνεια σε Καθυστέρηση 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παραμένει αντιμέτωπο με την πρόκληση του υψηλού αποθέματος των Μη 

Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στους Ισολογισμούς, παρά την σημαντική υποχώρηση που καταγράφεται το 

τελευταίο έτος και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γεγονός που αποτελεί 

εμπόδιο για την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι Τράπεζες έθεσαν τους επιχειρησιακούς στόχους για τη 

μείωση των ΜΕΑ, οι οποίοι συνοδεύονται από βασικούς δείκτες. Για το σκοπό αυτό συνεχίζεται η βελτίωση του νομικού 

πλαισίου μέσω της εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και μέσω των πλειστηριασμών των 

ακινήτων. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση (>90 ημερών) της Τράπεζας παρουσίασαν μικρή αύξηση 7,9 % λόγω της συνέχισης 

των  αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις των Νομών Σερρών και Πιερίας, όπως και σε 

ολόκληρη τη χώρα. Έτσι τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος του 2019 ανήλθαν σε 68,1  εκατ. Ευρώ έναντι 63,1 εκατ. 

Ευρώ στο τέλος του 2018. Τονίζουμε όμως ότι βελτιώθηκε η σχέση των καθυστερημένων δανείων προς το Συνολικό 

Χαρτοφυλάκιο των Δανείων από 53,25% του 2018, σε 49,59% το 2019. 
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Στρατηγική επιλογή της Συνεταιριστικής Τράπεζας παραμένει η υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που 

αδυνατούν (λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας) να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  Έτσι προχωρήσαμε σε 

νέες ρυθμίσεις ύψους 4.104 χιλ. Ευρώ (2018 12.195 χιλ.Ευρώ), με αποτέλεσμα τα ρυθμισμένα δάνεια για το 2019 να 

ανέρχονται σε 26,1 εκατ. Ευρώ διατηρώντας παράλληλα  σημαντική εισπραξιμότητα.  

Για κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων  (ενήμερων και 

καθυστερημένων), η Τράπεζα εντός του 2019 προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις ποσού  436 χιλ. ευρώ, έναντι 2.350 

χιλ. Ευρώ το 2018, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις των Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΑ).  

Έτσι το σύνολο των σωρευμένων προβλέψεων  το 2019 ανέρχεται σε 35.006 χιλ. Ευρώ, έναντι 32.967 χιλ. Ευρώ 

το 2018, με αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης των δανείων να ανέρχεται σε ποσοστό 25,49%, έναντι 27,35% το 2018. 

Τονίζουμε ότι το ποσοστό αυτό διατηρείται στα ίδια επίπεδα με αυτό των συστημικών Τραπεζών  και των λοιπών 

Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδος.  Ενώ το απόλυτο ποσό των προβλέψεων αυξήθηκε, εν τούτης το παραπάνω 

αναφερόμενο  ποσοστό κάλυψης μειώθηκε, λόγω αύξησης των χορηγήσεων της Τράπεζας κατά 16.800 χιλ. € και τον κατά 

συνέπεια επηρεασμό του σχετικού κλάσματος. 

Οι αυξημένες προβλέψεις στόχο έχουν την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, ώστε 

σταδιακά να χρηματοδοτούμε υγιείς τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς και μονάδες 

παραγωγής ενέργειας  από ανανεώσιμες πηγές  (Α.Π.Ε.). Η συγχώνευση με την Τράπεζα Πιερίας μας δίνει την δυνατότητα  

να ενεργοποιηθούμε  και στον κλάδο του τουρισμού, υποστηρίζοντας μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.   

Είναι κοινή πεποίθηση όλων ανεξαιρέτως των μελών της Διοίκησης το γεγονός ότι η ουσιαστική και 

αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Μ.Ε.Α.) αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας καθώς 

η βελτίωση στους συναφείς δείκτες θωρακίζουν την Τράπεζα και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της σε 

συνδυασμό φυσικά και με άλλες αναπτυξιακές και αποδοτικές δράσεις.  

Η νέα Διοίκηση της Τράπεζας εντός του 2019, αποφάσισε τη λειτουργία νέας διακριτής Διεύθυνσης 

Καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Οργάνου Καθυστερήσεων 

(Δ.Ο.Κ.) με επαρκή στελέχωση και ανάλογη νομική υποστήριξη.  

Ανέπτυξε και υλοποιεί διαδικασίες διαχείρισης των ΜΕΑ, Κανονισμό Στρατηγικής Διαχείρισης Ανοιγμάτων σε 

Καθυστέρηση και μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων με σαφείς οδηγίες διαχείρισης σε όλα τα στάδια καθυστέρησης σε 

συνεργασία και συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικής Επιθεώρησης. Η Διεύθυνση 

Καθυστερήσεων παρακολουθεί επιμελώς τα ΜΕΑ, δρώντας με βάση την στρατηγική της Τράπεζας και στα πλαίσια του 

Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως αυτός αναθεωρήθηκε με την 192/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής 

Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 4261/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 

575/2013, αναφέροντας στην Διοίκηση και την ΤτΕ τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών και αποτελεσμάτων με τους 

σχετικούς δείκτες κάθε τρίμηνο. 

Παράλληλα σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων, λειτουργεί και το Νομικό επιτελείο της 

Τράπεζας, το οποίο κινείται ταχύτατα για είσπραξη των απαιτήσεων μη συνεργάσιμων δανειοληπτών με διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 

 

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 27 & 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. 
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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 

Αν.Φορ.Απ./δεκτική εγγύησης 

του 27Α 

2016 6.025.852 3.381.453 

2017 6.178.854 3.393.617 

2018 δημοσιευμένο 6.702.893 5.095.179 

2018 

αναπροσαρμοσμένο 

7.321.493  

2019 7.290.232 5.082.528 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Το 2019 η Τράπεζα λειτουργώντας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, και με συνεχή προσπάθεια του 

προσωπικού και της Διοίκησης, πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των υφιστάμενων αλλά και νέων 

πελατών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η εντυπωσιακή αύξηση των καταθέσεων κατά 21,45% και 

συγκεκριμένα ποσού € 22.652.779, έναντι αντίστοιχης αύξησης του 2018 κατά 12.741.534 (13,72%). 

Τονίζουμε ότι η Τράπεζα αξιολογεί ιδιαίτερα τον κάθε καταθετικό πελάτη, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του, 

τηρώντας πάντοτε τους κανονισμούς και την τιμολογιακή πολιτική, καθώς και τις εποπτικές απαιτήσεις. 

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες της εξέλιξης των καταθέσεων: 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016-2019  

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ποσά σε €) Ποσοστό Μεταβολής 

2016  83.300.867 - 

2017 92.844.250 11,46% 

2018 105.585.784 13,72% 

2019 128.238.563 21,45% 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Στατιστικά Στοιχεία 2019) που 

αφορούν στις καταθέσεις χώρας ανά νομό, το μερίδιο στις καταθέσεις των δύο Νομών Σερρών και Πιερίας, της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκε από 5,23% σε 6,18% το 2019 παρουσιάζοντας ποσοστιαία 

αύξηση 18,16%. Το μερίδιο αυτό της αγοράς (6,18%) είναι το μεγαλύτερο που είχε ποτέ η Τράπεζά μας  σύμφωνα με 

τον πίνακα που παρατίθεται  και βαίνει διαρκώς  αυξανόμενο, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΟΣ 

% Διαχρονική μεταβολής Καταθέσεων 2016 – 2019 Μερίδιο Αγοράς ΣΥΝ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Νομοί ΣΕΡΡΩΝ-

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2016 -1,63% - - 3,88% 

2017 4,09% 4,11% 12,27% 4,17% 

2018 6,45% 5,23% 13,72% 4,52% 

2019 6,03% 6,18% 21,45% 5,14% 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και οι συστημικές 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. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Το 2019 η Τράπεζά μας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα:  

 

 2019 2018 2017 2016 

Καταθέσεις άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 767 759 1.390 1.645 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς άλλα 

Π.Ι. 

500 2.600 100 100 

Σύνολο 1.267 3.359 1.490 1.745 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης κατά τα Δ.Π.Χ.Α. το 2019 διαμορφώθηκε σε 8.493.741 €, έναντι 7.873.694 € το 

2018 (με αναδρομικές προσαρμογές από 9.041.783 € που ήταν η δημοσιευμένη Καθαρή Θέση). Η μικρή αύξηση της 

Καθαρής Θέσης ποσοστού 7,88% από την προηγούμενη χρήση, σε αντίθεση με την σημαντική βελτίωση των βασικών της 
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μεγεθών, όπως του Ενεργητικού, των καταθέσεων και της σημαντικής ενίσχυσης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, αλλά 

και της κερδοφορίας, οφείλεται στο σχηματισμό σημαντικών προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, συνολικού ποσού 436 χιλ. 

€ το 2019 και  ποσού 3.282 χιλ.€ για το 2018 ( εκ των οποίων 932χιλ.€ επιβάρυνε απευθείας την καθαρή Θέση και 2.351 

χιλ. € επιβάρυνε τα Αποτελέσματα χρήσης της  31.12.2018 αναδρομικά, κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα».  

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 2019 και ειδικότερα του 

Δ.Π.Χ.Α. 9, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 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. 

Η Καθαρή Θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας  για τα έτη 2016 - 2019 παρουσιάζει την παρακάτω διαχρονική 

εξέλιξη: 

 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2016-2019 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ποσά σε €) 
% Μεταβολή 

Καθαρής Θέσης 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 (CET 1) 

2016 9.439.530 - 
ΣΕΡΡΩΝ  

11,64% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

9,79%  

2017 9.151.220 -3,05% 
ΣΕΡΡΩΝ  

10,38% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

11,40% 

2018 δημοσιευμένο 9.041.783 -1,20% 11,20% 

2018 

αναπροσαρμοσμένο 
7.873.694 -13,96% 

- 

2019 8.493.741 7,88% 10,29% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μετά την κάμψη που παρουσιάστηκε το 2015, λόγω οικονομικών 

συνθηκών, ο δείκτης από το 2017 σταδιακά ανακάμπτει. Λόγω της εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 9, ο σχηματισμός  

αυξημένων προβλέψεων, επιβάρυνε τον δείκτη. Έτσι την 31/12/2019 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 

(CET 1) της Τράπεζάς μας ανήλθαν σε χιλ. € 9.288 με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 

1 (CET 1) να διαμορφωθεί σε 10,29%.   

Η Λογιστική Αξία της Συνεταιριστικής Μερίδας κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε  € 0,87  ενώ η 

Ονομαστική Αξία ανέρχεται σε € 1.  

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

γεγονός που υποστηρίχθηκε και από σχετική οδηγία της Τράπεζα της Ελλάδος τον Δεκέμβρη του 2012, από τις επόμενες 

Γενικές Συνελεύσεις. Στη συνέχεια με ειδικό νόμο απαγορεύτηκε η ρευστοποίηση συνεταιριστικών μερίδων μεγαλύτερη 

του 2% ετησίως, χωρίς την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος .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. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Ο κύκλος εργασιών (τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα) διαμορφώθηκε από € 4.649.497 στις 31/12/2018  σε € 

5.012.261 στις 31/12/2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,8%. 

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

ανήλθε στις 31/12/2019 σε € 6.278.260  έναντι € 6.042.766 το 2018, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 3,9%. 

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 2017-2019 

 (ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟΚΟΥΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

2017 4.470.063 694.806 279.205 5.444.074 

2018 4.649.467 992.476 400.823 6.042.766 

2019 5.012.261 1.002.983 263.016 6.278.260 
 

 

Παρά την μείωση επιτοκίων των χορηγήσεων, τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων στο 2019 παρουσίασαν αύξηση 

κατά 363 χιλ.€ κυρίως λόγω της αύξησης  του υπολοίπου των χορηγήσεων. Επίσης συνεχίστηκε η προσπάθεια 

αναπλήρωσης των εσόδων, από αύξηση των προμηθειών από άλλες τραπεζικές εργασίες (προμήθειες εγγυητικών, 

προμήθειες POS, εμβάσματα κλπ) 

 

Τα βασικά Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία  της Τράπεζας σε βάθος χρόνων αποτυπώνονται 

στις παρακάτω κατηγορίες αναλυτικά κατά: τόκους καταθέσεων, εισφορά Τ.Ε.Κ.Ε., εισφορά του Ν. 128/75 και βασικές 

λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας.  

 

 

Η εξέλιξη των εξόδων κατά τα έτη 2017-2019 παρατίθεται στον επόμενο πίνακα: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟΔΩΝ 2017-2019 

 (ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΚ.ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΤΑΘ. 

ΕΙΣΦΟΡΑ  

ΤΕΚΕ & 

Ν.128 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΒ/ΝΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

& ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠ. 

ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚ. 

ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ 

 

2017 1.750.039 324.881 5.853 1.409.023 1.400.103 166.655 135.467 5.186.170 

2018 1.774.320 450.914 5.874 1.514.666 1.973.020 174.945 207.974 6.101.713 

2019 1.650.379 503.176 8.818 1.630.363 1.604.714 275.650 14.984 5.726.198 
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Παρόλο που η Τράπεζα βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης εργασιών, δικτύου και αναβάθμισης των λογισμικών της 

συστημάτων, στη χρήση 2019 παρατηρήθηκε μείωση των συνολικών δαπανών κατά 6,15% από την προηγούμενη 

χρήση. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην απόδοση των οικονομιών κλίμακας λόγω της συγχώνευσης.  

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 (για την Σερρών) και 

τα επόμενα έτη 2016 έως και 2019 σύμφωνα με τις παρακάτω μεταβολές: 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016-2019 

Υπόλοιπο 31/12/2016 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
30.376.818  

 916.586 Προβλέψεις  σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 2017 

 
-11.998 

Διαγραφές σε βάρος σχηματισμένων προβλέψεων 

προηγούμενων χρήσεων 

Υπόλοιπο 31/12/2017 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
31.281.406  

 
1.200.000 

Προβλέψεις  εφαρμογής νέου Προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9 την 

1.1.2018 

 481.033 Προβλέψεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. έως την 31.12.2018 

 6.243 Αναστροφή Προβλέψεων  

 
-1.655 

Διαγραφές σε βάρος σχηματισμένων προβλέψεων 

προηγούμενων χρήσεων 

Υπόλοιπο 31/12/2018 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
32.967.027  

 -268.001 Αναδρομικές Αναπροσαρμογές 2018 στο 2019 

 1.869.303 Διορθώσεις προβλέψεων 2018 στο 2019 

Υπόλοιπο 31/12/2018 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
34.568.329  

 436.146 Προβλέψεις 2019 

 1.656 Λοιπές προσαρμογές 

Υπόλοιπο 31/12/2019 

κατά Δ.Π.Χ.Α. 
35.006.131  

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

έως και την 31/12/2019 ανέρχεται σε ποσοστό 25,49% έναντι  27,35% κατά την 31/12/2018 το οποίο κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικό. Η μείωσή του σε σχέση με το 2018 οφείλεται στην ενίσχυση του δανεικού χαρτοφυλακίου με νέες 

χρηματοδοτήσεις.. 

Σημειώνουμε ότι ποσοστιαία, οι σχηματισθείσες Προβλέψεις της Τράπεζάς μας για τα δάνεια, είναι συγκρίσιμα με 

αυτά των συστημικών και λοιπών Συνεταιριστικών Τραπεζών.   

Διαχρονικά, εκτός από τις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για «Απομείωση 

Συμμετοχών». 
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Η εξέλιξή τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σημειώνουμε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζας Λαμίας και Λέσβου –Λήμνου βρίσκονται σε καθεστώς 

εκκαθάρισης από το 2012. 

 

Στη χρήση 2019, το Λειτουργικό Αποτέλεσμα της Τράπεζας,  (προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων, προ φόρων) είναι 

θετικό και ανέρχεται σε ποσό € 827.713, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση από την προηγούμενη χρήση.  

Τα Καθαρά  Αποτελέσματα προ φόρων της Χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν σε Κέρδη ποσού € 115.916, παρά το 

σχηματισμό σημαντικών προβλέψεων, που έχει αναφερθεί σε προηγούμενο πίνακα, για την κάλυψη των ενδεχόμενων 

κινδύνων από το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο. Για τη  Χρήση 2018 αντίστοιχα, τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων  

ανήλθαν σε Ζημίες ποσού € 2.487.570 αναπροσαρμοσμένα (ποσού € 617.928 δημοσιευμένα).  

 

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

Αποτελέσματα προ φόρων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Η σημαντικά θετική εξέλιξη των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 και η επίτευξη κερδοφορίας μετά από τα 

τελευταία ζημιογόνα έτη, επιβεβαιώνει την επίτευξη του σκοπού της συγχώνευσης των δύο Συνεταιριστικών 

Τράπεζων, που δεν είναι άλλος από την δυναμική ανάπτυξη της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας συνεχίζει  συζητήσεις με επιχειρηματίες και ιδρύματα 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 παραγωγικών  

επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με εξαγωγικό προσανατολισμό, μονάδες Α.Π.Ε και τουριστικές μικρές επιχειρήσεις, 

παράλληλα με την στήριξη λόγω κορωνοϊού. 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΞΟΔΑ 

 2017-2019  

ΕΤΟΣ Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε 

Εύλογη Αξία Χρηματ/κών Περιουσιακών 

Στοιχείων   /  Προβλέψεις Απομείωσης 

για διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κα 

περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπές Προβλέψεις 

2017 85.649 0 

2018 79.604 0 

2019 0 0 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2017-2019 

ΕΤΟΣ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(προ αποσβέσεων – προ προβλέψεων –προ 

φόρων) (ποσά σε €) 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 (προ φόρων) 

(ποσά σε €) 

2017   424.560     -732.332 

2018 δημοσιευμένα   115.999    -617.928 

2018 

αναπροσαρμοσμένα 

115.999 -2.487.570 

2019 827.713 115.916 
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Τα ανωτέρω έχουν ήδη επιφέρει στην Τράπεζα ενίσχυση του Συνεταιριστικού κεφαλαίου, των καταθέσεων και των 

χορηγήσεων.  

Η διοίκηση μέχρι σήμερα, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες και τους κανονισμούς της 

Τράπεζας,  η ολοκλήρωση των οποίων θα επιτευχθεί εντός του 2020. 

Για το 2020, ένας βασικός στόχος της Διοίκησης της Τράπεζας είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την απόκτηση  

Άδειας Περιφερειακής Λειτουργίας, με ενίσχυση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και την επίτευξη κερδοφορίας, ώστε να 

δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ / ΔΕΙΚΤΕΣ 

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

τον χρονικό ορίζοντα 2016-2019, καθώς και τις ποσοτικές μεταβολές των Μεγεθών αυτών.  

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2016 2017 2018 

2018 

αναπροσαρμοσμένα 2019 

Πάγια ενσώματα & άυλα 1.191.984,75 1.119.150,64 987.215,28 987.215,28 1.107.593,35 

Χορηγήσεις 108.004.264,88 112.256.389,96 120.538.808,42 120.538.808,42 137.344.413,81 

Σωρευμένες προβλέψεις απαιτήσεων 30.376.818,51 31.281.405,57 32.967.026,71 34.568.329,87 35.006.131,00 

Ταμειακά διαθέσιμα 5.527.517,92 11.654.869,16 18.882.497,66 18.882.497,66 23.436.008,64 

Σύνολο ενεργητικού 96.049.656,67 105.741.207,49 120.308.452,76 119.260.797,05 141.637.423,42 

Καθαρή Θέση 9.439.530,09 9.151.220,74 9.041.783,66 7.873.694,44 8.493.741,24 

Καταθέσεις 83.300.869,27 92.844.250,61 105.585.784,15 105.585.784,15 128.238.563,53 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά 

Ιδρύματα 1.745.061,13 1.489.735,25 3.359.171,86 3.359.171,86 1.266.922,58 

            

Πιστωτικοί τόκοι - 4.470.063,81 4.649.467,86 4.649.467,86 5.012.261,22 

Χρεωστικοί τόκοι - 1.750.039,19 1.774.319,65 1.774.319,65 1.650.379,34 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών & 

διοικητικών εξόδων - 2.809.126,69 3.487.686,41 3.487.686,41 3.273.189,66 

Αποτελέσματα  προ φόρων, 

προβλέψεων & αποσβέσεων - 424.560,11 115.998,93 115.998,93 827.713,19 

Αποσβέσεις - 166.655,66 174.945,26 174.945,26 275.650,64 

Προβλέψεις - 990.236,43 558.981,51 2.428.624,25 436.146,00 

Αποτελέσματα προ φόρων - -732.331,98 -617.927,84 -2.487.570,58 115.916,55 

Αποτελέσματα μετά φόρων   -494.276,49 -425.610,98 -1.768.504,91 72.777,73 
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% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2016-2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Πάγια ενσώματα & άυλα -6,11% -11,79% 12,19% 

Χορηγήσεις 3,94% 7,38% 13,94% 

Σωρευμένες προβλέψεις απαιτήσεων 2,98% 5,39% 1,27% 

Ταμειακά διαθέσιμα 110,85% 62,01% 24,11% 

Σύνολο ενεργητικού 10,09% 13,78% 18,76% 

Καθαρή Θέση -3,05% -1,20% 7,87% 

Καταθέσεις 11,46% 13,72% 21,45% 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα -14,63% 125,49% -62,28% 

        

Πιστωτικοί τόκοι - 4,01% 7,80% 

Χρεωστικοί τόκοι - 1,39% -6,99% 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών & διοικητικών εξόδων - 24,16% -6,15% 

Αποτελέσματα  προ φόρων, προβλέψεων & 

αποσβέσεων - -72,68% 613,55% 

Αποσβέσεις - 4,97% 57,56% 

Προβλέψεις - -43,55% -82,04% 

Αποτελέσματα προ φόρων - -15,62% 104,66% 

Αποτελέσματα μετά φόρων - -13,89% 104,12% 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  2016 2017 2018 2019 

Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού Ιδίων Κεφαλαίων (Αποτέλεσμα 

μετά φόρων / σύνολο ενεργητικού) - -0,47% -0,35% 0,05% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  (Αποτέλεσμα μετά φόρων / Ίδια 

Κεφάλαια) - -5,40% -4,71% 0,86% 

Αμοιβές Προσωπικού & Διοικητικά Έξοδα / Τόκους Χορηγήσεων - 62,84% 75,01% 65,30% 

Προβλέψεις χρήσης / Αποτελέσματα προ φόρων, προβλέψεων & 

αποσβέσεων - 

233,24

% 

481,89

% 52,69% 

Χορηγήσεις / σύνολο ενεργητικού 

112,45

% 

106,16

% 

100,19

% 96,97% 

Χορηγήσεις / Καταθέσεις 

129,66

% 

120,91

% 

114,16

% 

107,10

% 

Ίδια κεφάλαια/σύνολο ενεργητικού 9,83% 8,65% 7,52% 6,00% 

Ίδια κεφάλαια/Χορηγήσεις 8,74% 8,15% 7,50% 6,18% 

Ίδια κεφάλαια/Καταθέσεις 11,33% 9,86% 8,56% 6,62% 

Σωρευμένες Προβλέψεις/Σύνολο ενεργητικού 31,63% 29,58% 27,40% 24,72% 
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Στα παρακάτω διαγράμματα παρατίθεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Τράπεζας μέχρι και την 30/4/2020: 
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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 2019, 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.  

Κατά τη διάρκεια του 2019 η Τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο με μεγάλη 

εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου Τραπεζών και επιχειρήσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπαρχουσών 

λειτουργικών διαδικασιών, προσαρμοσμένων πάντα 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 31.12.2019 έχουν ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2019 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 163.881,95 

Τόκοι Έξοδα 1.076,86 

Απαιτήσεις Δάνεια 359.836,13 

Τόκοι Έσοδα 16.690,49 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 154.258,42 

Συνεταιριστικές Μερίδες 202.976,00 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 188.290,18 

 

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

κατά την 31.12.2019 έχουν ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2019 

Υποχρεώσεις (Καταθέσεις) 278.509,05 

Τόκοι Έξοδα          194,10 €  

Απαιτήσεις Δάνεια 9.045.899,46 

Τόκοι Έσοδα 380.830,65 

Υπόλοιπο Ενεργών Εγγυητικών Επιστολών 463.941,00 

Συνεταιριστικές Μερίδες 139.942,00 

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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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 

Το 2019 η νέα Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα νέα δεδομένα που απαιτεί το νέο 

συγχωνευμένο σχήμα, με εμφανή την ανάπτυξη και την ώθηση που έδωσε αυτή η ενέργεια στην Τράπεζα Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Οι σημαντικότερες δράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Επιτεύχθηκε κερδοφορία, μετά από μια σειρά ζημιογόνων ετών, πετυχαίνοντας αύξηση των βασικών μεγεθών και 

συγκεκριμένα των Ταμιακών Διαθεσίμων, των Καταθέσεων, των Χορηγήσεων και του Ενεργητικού, καθώς και 

μείωση των λειτουργικών δαπανών. 

 Ενισχύθηκε το συνεταιριστικό Κεφάλαιο, παρά τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. 

 Ενισχύθηκε το προσωπικό της Τράπεζας με νέα εξειδικευμένα στελέχη. 

 Συνεχίστηκε η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Web Banking με τον εμπλουτισμό επιπλέον 

υπηρεσιών πληρωμών. 

 Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και αναθεώρησης των εσωτερικών διαδικασιών.  

 Ενισχύθηκαν τα τραπεζικά προϊόντα και δημιουργήθηκαν νέες συνεργασίες στις ασφαλιστικέ υπηρεσίες.  

 Εντός του 2019 υπογράφτηκε η σύμβαση για την εφαρμογή του νέου λογισμικού συστήματος CSB2. 

 Έχει συσταθεί νέα διακριτή Διεύθυνση Καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, υπό την εποπτεία 

του ΔΟΚ με επαρκή στελέχωση και ανάλογη νομική υποστήριξη. 

 Ενισχύθηκε σημαντικά η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, το τμήμα Εποπτικών Αναφορών καθώς και το τμήμα 

Μηχανογράφησης, ώστε να ανταποκρίνεται η Τράπεζα στις συνεχώς  αυξανόμενε απαιτήσεις των Εποπτικών 

Αρχών.   

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Τράπεζας αποτελεί προτεραιότητα της νέας Διοίκησης, με στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας των Τραπεζικών διεργασιών.  

 Η διοίκηση έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες και τους κανονισμούς της Τράπεζας 

και εντός του 2019 εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ Κανονισμοί και Διαδικασίες  όπως: Κανονισμός Λειτουργίας 

Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Εγχειρίδιο Πιστοδοτικής Πολιτικής και Πρακτικής. Η  ολοκλήρωση της 

επικαιροποίησης των λοιπών κανονισμών θα επιτευχθεί εντός του 2020. 

  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ (31/12/2019) 

Τα Σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναφέρονται παρακάτω: 

 Δημιουργήθηκε Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης της Τράπεζας που καταρτίζει το επιχειρηματικό και το 

στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας, συμμετέχει στην κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του recovery plan, 

στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και στις διαδικασίες αύξησης του συνεταιριστικού 

κεφαλαίου. Βασικός ρόλος του τμήματος είναι ο σχεδιασμός και η ένταξη της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας 

σε δράσεις οργανισμών όπως : EIF, EBRD, ΕΤΕΠ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ειδικότερα για 

προγράμματα μικροπιστώσεων, εγγυοδοσίας, επιδότησης τόκων κ.α. 

 Η νέα Διεύθυνση Καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με βάση την νέα δομή  και τους στόχους 

που έχουν τεθεί, προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό κάτω από 40%  έως το τέλος 

του 2020, ο οποίος στόχος ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού.  

 Η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεργασία με μεγάλα σχήματα και οργανισμούς, από τις οποίες προβλέπεται με την 

ολοκλήρωση της υλοποίησής τους, σημαντική αύξηση των βασικών μεγεθών της Τράπεζας, όπως των  

Λειτουργικών αποτελεσμάτων, των Καταθέσεων, του Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης (Παρευξείνια Τράπεζα, 

ΟΑΕΠ, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.κ.α.)  

 Η Τράπεζα παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία μετάδοση τις ασθένειας του κορωνοϊού  

(COVID-19) και μελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην ποιότητα του ενεργητικού, στην ευαισθησία των 
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υποδειγμάτων κινδύνου σε μακρο-παραµέτρους, καθώς τις στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου τις. Τις 

επανεξετάστηκαν τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και η δυνατότητα επιχειρησιακής λειτουργίας κάτω 

από συνθήκες κλεισίματος καταστημάτων και κεντρικών υπηρεσιών με σκοπό να στηριχτούν τα αιτήματα των 

πελατών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επιπλέον λήφθηκαν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια του προσωπικού τις Τραπέζης. Οι ανωτέρω προσπάθειες διενεργούνται ταυτόχρονα µε τις ενέργειες τις 

Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού (COVID-19) και τη 

στήριξη τις οικονοµίας και τις επιχειρηματικότητας. Βάσει πρόσφατων Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχομένου έχει 

ανακοινωθεί η λήψη των ακόλουθων κατεπειγόντων μέτρων: i) αναστολή πληρωμής φορολογικών και 

ασφαλιστικών οφειλών για 4 μήνες, χωρίς την υποβολή προστίμων ή/και προσαυξήσεων, για τις επιχειρήσεις που 

ανήκουν τις κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω τις εξάπλωσης του κορωνοϊού ii) παροχή άμεσης 

χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης µε τη μορφή εγγυήσεων τις ανωτέρω πληγείσες επιχειρήσεις, iii) παροχή 

αποζημιώσεων για όσους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες πλήττονται 

δραστικά εξαιτίας τις διάδοσης του κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την αντιµετώπιση τις τρέχουσας κατάστασης που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις.  Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τις 12.3.2020 τη λήψη δέσμης μέτρων 

νομισματικής πολιτικής µε σκοπό να εξασφαλίσει ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για την οικονομία µε 

στόχο την εξομάλυνση των επιπτώσεων τις κρίσης. Επιπλέον, την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν εποπτικά µέτρα, 

παρέχοντας τη δυνατότητα τις τράπεζες να λειτουργούν κάτω από τα κεφαλαιακά επίπεδα που ορίζει η οδηγία 

του Πυλώνα 2.  Τις την ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), 

σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities & Markets Authority 

– ESMA) προέβησαν την 25.3.2020 σε ανακοινώσεις, παρέχοντας κατευθύνσεις τις τράπεζες για τον υπολογισμό 

τις αναμενόμενης επίπτωσης στα οικονομικά τις μεγέθη από την ασθένεια του κορωνοϊού (COVID-19) αναφορικά 

με το πλαίσιο αθέτησης των υποχρεώσεων και αναδιάρθρωσης του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9. Πρόσφατα 

δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τον COVID -19 κατά το πρώτο τρίμηνο 2020, καταδεικνύουν ότι το 2020 η 

παγκόσμια και η ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την διάδοση τις πανδημίας, και 

συνεπακόλουθα τη διακοπή τις οικονομικής δραστηριότητας η οποία θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε 

συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια μέσω μεγαλύτερων, έναντι των αναμενόμενων προβλέψεων και πιθανή 

απομείωση στοιχείων του ενεργητικού. Δεδομένου ότι η επιδημία του COVID-19 και οι αβεβαιότητες που 

περιβάλλουν  την εξέλιξη τις πανδημίας και τις συνέπειες στην οικονομία, παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες , η 

Διοίκηση της Τράπεζας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και έχει συστήσει Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης 

Κρίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 4374/2016 

Παρακάτω παραθέτουμε την πληροφόρηση για τη χρήση 2018 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 2019 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.  
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Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο Ποσά σε € 

 ΜΓΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 11.160

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.000

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑ.Ε. 2.757

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ) 1.922

ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ 1.584

WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.488

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. 1.240

ΠΑΠΑΠΡΙΝΤ Μ.Ι.Κ.Ε. 750

ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ  Ι. Α.Ε. 480

ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 248

ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 248

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 160

ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 149

Ν. και Ε. Παπανικολαου Ο.Ε  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40

Σύνολο 25.426

Επωνυμία  ή  Ονοματεπώνυμο Ποσά σε € 

 ΜΓΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 12.700

ΝΙΖΑΜΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 9.920

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 3.100

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1.240

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΦΟΙ O.Ε. 992

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ 806

ΕΡΑΝΟΣ  ΑΓΑΠΗΣ 800

ΓΕΛ  ΣΕΡΡΩΝ 700

ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΑΛΝΙΔΗ ΑΕ 311

ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 300

ROYAL SUGAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 273

ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ 5

Σύνολο 31.147

Γενικό Σύνολο 56.573

Πληρωμές σε Νομικά  Πρόσωπα 50.894

Πληρωμές σε Φυσικά Πρόσωπα 5.679

Γενικό Σύνολο 56.573

1.1-31.12.2019

Διαφημίσεις & λοιπές Προβολές

Δωρεές & Επιχορηγήσεις
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 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 των Νομού Σερρών και Πιερίας.  

Έτσι για το 2019 δημιούργησε κοινωνικό προϊόν ύψους  € 2.848.046 το οποίο απέδωσε στους πολίτες και στην πολιτεία. 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  2019 

ΔΗΜΟΣΙΟ (φόροι, εισφορές, κλπ) 1.277.199 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 712.635 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 827.065 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 31.147 

Σύνολο 2.848.046 

 

  

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 
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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. 

 

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 01/01/2019 έως 31/12/2019. 
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          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-31.12.2019 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημ.

01.01 - 

31.12.2019

01.01 - 

31.12.2018

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 7.1 5.012.261,22 4.649.467,86

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 7.1 -1.650.379,34 -1.774.319,65 

Καθαρό έσοδο από τόκους 3.361.881,88 2.875.148,21 α

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 7.2 1.002.983,02 992.475,66

Προμήθειες- έξοδα 7.2 -511.994,22 -456.787,57 

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 490.988,80 535.688,09 β

Έσοδα από μερίσματα 7.3 98,10 2.825,76

Λοιπά έσοδα 7.3 262.918,24 397.997,61

263.016,34 400.823,37 γ

Σύνολο εσόδων 4.115.887,02 3.811.659,67 δ=α+β+γ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.4 -1.630.363,96 -1.514.666,09 

Γενικά διοικητικά έξοδα 7.4 -1.604.714,47 -1.973.020,32 

Χρεωστικοί τόκοι IFRS 16 7.4 -38.111,23 

Αποσβέσεις 7.4 -275.650,64 -174.945,26 

Λοιπά έξοδα 7.4 -14.984,17 -207.974,33 

Σύνολο εξόδων -3.563.824,47 -3.870.606,00 ε

Αποτέλεσμα προ απομειώσεων, προβλέψεων, διαφορών 

αποτίμησης & απομείωσης χρημ/κών περ.στοιχ. 552.062,55 -58.946,33 

Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου 7.5 -436.146,00 -2.350.675,74 

Χρησιμοποίηση  προβλέψεων απομείωσης για κάλυψη πιστ. 

Κινδύνου 7.5 -                    1.655,11

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς -                    0,00

Αποτελέσματα διαφοράς Αποτίμησης σε Εύλογη Αξία 

Χρηματ/κών Περιουσιακών Στοιχείων -                    -79.603,62 

-436.146,00 -2.428.624,25 στ

Κέρδος (ζημία) προ φόρου εισοδήματος 115.916,55 -2.487.570,58 ζ=δ+ε+στ

Φόρος Εισοδήματος -43.138,82 719.065,67

Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 72.777,73 -1.768.504,91 

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους εισοδ. Από 

Διακοπείσες δραστηριότητες                   -                          -     

Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά από φόρο εισοδήματος 72.777,73 -1.768.504,91 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος, που 

αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 72.777,73 -425.610,98 α

Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών -16.552,00 -                    

Φόρος εισοδήματος 4.800,08 -                    

-11.751,92 -                    

Σύνολο Αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος, που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση -11.751,92 -                    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.025,81 -425.610,98 α+β
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος

Για την περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σημ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ

01.01-31.12.2019 01.01 - 31.12.2018

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 115.916,55 -2.487.570,58 α

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες  δραστηριότητες)

Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για :

• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων 7.4 149.709,44 143.746,07

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων 7.4 28.348,56 31.199,19

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων - δικαιωμάτων χρήσης παγίων  IFRS 16 7.4 97.592,64

• Μεταβολές εύλογης αξίας "Διαθεσίμων για πώληση περιουσ. Στοιχείων" (απευθείας στη Καθ.Θέση) -                   

• Μεταβολές εύλογης αξίας Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (απευθείας στη Καθ.Θέση) -                   

• Προβλέψεις απομειώσεων δανείων 7.5 436.146,00 2.356.918,99

• Χρήση προβλέψεων για διαγραφή απαιτήσεων από δάνεια -                       -                   

• Προβλέψεις και αποζημιώσεις προσωπικού 14.330,00 23.646,33

• Αναστροφή ή χρήση προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού -12.344,11

• Αναστροφές λοιπών προβλέψεων -                       -6.243,25

• (Κέρδη) / ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες -98,10 -2.646,31

• (Κέρδη) / ζημίες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -4.098,10 -                   

• Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες -                   

• Χρεωστικοί τόκοι υποχρεώσεων από δικαιωάματα χρήσης παγίων (IFRS 16) 7.4 38.111,23

• Αρνητική υπεραξία εξαγοράς ….. -                   

• Λοιπές προσαρμογές 1.655,13 -                   

-                   

• Απομείωση αξίας συμμετοχών (Διαθέσιμα για πώληση) -                       79.603,62

• Απομείωση αξίας χρεογράφων -                   

• Προβλέψεις για λοιπούς  έκτακτους κινδύνους -                       -                   

877.613,35 126.309,95 β

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

• Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -                       -                   

• Χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω Α/Χ -                       -                   

• Αξιογράφων εμπορικού χαρτοφ/κίου κ απαιτήσ. από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -                       -                   

• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 8.3 -16.805.605,39 -8.282.418,46

• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού 8.11 136.721,03 -140.929,36

-16.668.884,36 -8.423.347,82 γ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται με συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες :

• Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα 8.12 -2.092.249,28 1.869.436,61

• Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -                       -                   

• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ) 8.13 22.652.779,38 12.741.533,54

• Λοιπών Υποχρεώσεων 8.16 -308.684,79 -8.983,25

• Υποχρεώσεων από δικαιώματα χρήσης παγίων (IFRS16) και χρηματοδ. Μισθώσεις 8.17 -161.390,83

20.090.454,48 14.601.986,90 δ

Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 

πριν από φόρους 4.299.183,47 6.304.949,03 ε = β+γ+δ

• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος -                       -                   

Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 4.299.183,47 6.304.949,03 στ

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες -                       -                   ζ

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

• Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες -                       -                   

• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (Διαθέσιμα για πώληση) -                       -5.066,00

• Εισπραχθέντα μερίσματα 7.3 98,10 -                   

• Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων σε Ομόλογα 7.3 4.000,00

• Αποδόσεις Πρόσθετου Κεφαλαίου ΤΕΚΕ -                       -                   

• Αγορά ενσωμάτων παγίων 8.6 -298.436,07 -39.276,82

• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων -                       -3.733,08

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς 8.5 10.000,00 -160.218,80

• Πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων -                       -                   

• Καθαρή ( αύξηση ) / μείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα -                       -                   

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -284.337,97 -208.294,70 η

Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -                      -                   θ

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

• Πληρωθέντα μερίσματα -                       -                   

• ( Αποπληρωμή ) / είσπραξη ομολογιακών δανείων -                       -                   

• ( Αγορές ) / πωλήσεις υβριδικών τίτλων -                       -                   

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 8.20 556.178,00 1.166.427,02

• ( Μείωση ) μετοχικού κεφαλαίου -                       -                   

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (διαφορές υπέρ το άρτιο & δικαιώματα εγγραφής) 8.20 6.319,71 1.747,00

• Αύξηση ( Μείωση ) Ποσών προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου 8.20 -23.832,22 -37.199,85

• Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -                       -                   

• Έκδοση / (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων -                       -                   

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 538.665,49 1.130.974,17 ι

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα -                   

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότηττες 4.553.510,99 7.227.628,50 κ = στ+η+ι

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από Διακοπείσες δραστηριότηττες -                       -                   

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 18.882.497,66 11.654.869,16

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 23.436.008,65 18.882.497,66
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Τακτικό αποθε- 

ματικό

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής

 Αποθε- ματικό 

Κατά- στατικού 

 Αποθεματικό από 

μείωση ονομαστ. 

Αξίας μερίδων λόγω 

 Ειδικό αποθε- 

ματικό 

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Δικαιώματα 

εγγραφής νέων 

μελών Λοιπά

Έξοδα 

Αύξησης 

Κεφαλαίου

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο

  Υπόλοιπα 31.12.2017 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -18.762.069,93 9.151.221,67

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών -                         -                   -                   -              -852.000,00 -852.000,00

  Διορθωμένα υπόλοιπα 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -19.614.069,93 8.299.221,67

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσεως 01.01-31.12.2018

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2018 -                         -                   -                   -425.610,98 -425.610,98

- Μερίσματα πληρωθέντα -                         -                   -                   -                     -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου έως 22.2.2018 50.798,70 -                   -                    -                   1.746,88 -              -                     52.545,58

- Μείωση ονομαστικής αξίας λόγω Σύμβασης συγχώνευσης (Από 3 €/σ.μρδα σε 1€/σ.μρδα -16.932,90 16.932,90 -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου ΜΕΤΑ την 22.2.2018 1.115.628,32 1.115.628,32

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -              -                     -                     

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                         -                     -                     

- Λοιπές κινήσεις -                     -                     

  Υπόλοιπα 31.12.2018 9.241.666,92 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 57,78 -40.300,74 -20.039.680,91 9.041.784,59

  Υπόλοιπα 31.12.2017 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -18.762.069,93 9.151.221,67

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών 8.20.2 -                         -                   -                   -              -677.195,29 -677.195,29

  Διορθωμένα υπόλοιπα 8.092.172,80 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.184.345,60 155.674,00 771.352,27 208.523,03 57,78 -40.300,74 -19.439.265,22 8.474.026,38

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσεως 01.01-31.12.2018

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2018 -                         -                   -                   -425.610,98 -425.610,98

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Επίδραση αναδρομ.διόρθωσης 8.20.2 -1.342.893,93

- Μερίσματα πληρωθέντα -                         -                   -                   -                     -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου έως 22.2.2018 50.798,70 -                   -                    -                   1.746,88 -              -                     52.545,58

- Μείωση ονομαστικής αξίας λόγω Σύμβασης συγχώνευσης (Από 3 €/σ.μρδα σε 1€/σ.μρδα -16.932,90 16.932,90 -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου ΜΕΤΑ την 22.2.2018 1.115.628,32 1.115.628,32

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -              -                     -                     

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                         -                     -                     

- Λοιπές κινήσεις -                     -                     

  Υπόλοιπα 31.12.2018 9.241.666,92 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 57,78 -40.300,74 -21.207.770,13 7.873.695,37

  Υπόλοιπα 31.12.2018 9.241.666,92 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 57,78 -40.300,74 -21.207.770,13 7.873.695,37

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών 8.20.2 -                         -                   -                   -              -                     -                     

  Διορθωμένα υπόλοιπα 9.241.666,92 225.857,11 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 57,78 -40.300,74 -21.207.770,13 7.873.695,37

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσεως 01.01-31.12.2019

- Αποτελέσματα μετά από φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2019 -                         -                   -                   72.777,73 72.777,73

- Λοιπά συνολικά έσοδα -11.751,92

- 1η εφαρμογή IFRS 16 -3.476,72

- Μερίσματα πληρωθέντα -                         -                   -                    -                   -                     -                     

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 556.178,00 6.319,71 -                    -                   -                -              -                     562.497,71

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -              -                     -                     

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                         -                     -                     

- Λοιπές κινήσεις -0,93 -                     -0,93

  Υπόλοιπα 31.12.2019 9.797.844,92 232.176,82 677.726,66 24.358,74 44.467,10 1.569.057,25 16.201.278,50 155.674,00 771.352,27 210.269,91 56,85 -40.300,74 -21.150.221,04 8.493.741,24
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020  

 

Στη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 14η Φεβρουαρίου 2020 εγκρίθηκε  ο Προϋπολογισμός του 

2020, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία και το πλέον 

σημαντικό γεγονός, την ολοκλήρωση συγχώνευσης των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών Σερρών και Πιερίας. 

Σύμφωνα με το τριετές  επιχειρησιακό πλάνο 2018-2020 η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην 

ανάπτυξη στις περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και επί πλέον στους λοιπούς Νομούς της Περιφέρειας(Θεσσαλονίκη, 

Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική). Μέσα από στρατηγικές δράσεις μπορεί να εδραιωθεί στις συγκεκριμένες αγορές 

με την παροχή γρήγορων και ευέλικτων τραπεζικών λύσεων σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες 

αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της περιφέρειας, αλλά και των νοικοκυριών, καλύπτοντας κενά του τραπεζικού χώρου τα 

οποία είναι εμφανή σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στόχος να αναδειχθεί η Τράπεζα σε ένα χρήσιμο, αξιόπιστο και απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της 

περιοχής υποστηρίζοντας υγιείς επιχειρηματικές δράσεις με απλούστευση των διαδικασιών  και με ανταγωνιστικούς όρους. 

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει ήδη ισχυρές ενδείξεις επιτυχίας καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένες, 

διαπιστωμένες προθέσεις επιχειρηματιών και όχι μόνο, για συνεργασία με την Τράπεζα. 

Τα αποτελέσματα δε, θα καταγραφούν και εντός του 2020 καθώς ήδη μέχρι και σήμερα έχουν υλοποιηθεί 

σημαντικές συνεργασίες οι οποίες έχουν αποδώσει στην ενίσχυση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου, των Καταθέσεων και 

των Χρηματοδοτήσεων. 

Το Λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων προσδιορίζεται σε 1.577 χιλ. ευρώ, ενώ 

το συνολικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων προσδιορίζεται περίπου σε 1.402 χιλ ευρώ. Με  την υποχρεωτική από την 

1.1.2018 εφαρμογή της νέας οδηγίας (Πρότυπο IFRS 9) περί προβλέψεων και επί των ενήμερων δανείων, το τελικό 

αποτέλεσμα προσδιορίζεται θετικό, περίπου 498 χιλ. ευρώ.  

Ο προϋπολογισμός παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Σέρρες,  4 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου 

    

    

Ο Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

    

    

Πούλιος Ευάγγελος του Νικολάου Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου 

    

    

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

    

Καζίας Αναστάσιος του Ηλία Μπαλάτος Γεώργιος  του Νικολάου 

    

    

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Στάγκος Δημήτριος του Αιμιλίου Χουσουρίδης Νικόλαος του Γεωργίου 

    

    

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου Νίκας Αριστείδης του Ιωάννη 

    

    

Σολούγκας Νικόλαος του Δημητρίου Τσιτλακίδης Ηρακλής του Πολυχρόνη 

    

    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    

    

Εμμανουηλίδης Ξενοφών Αθανασίου Δημήτριος 

 


