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Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)
Δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού
και Υποχρεώσεων, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της «Συνεταιριστικής
Τράπεζας Πιερίας Συν.Π.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του
N.3556/2007.
H ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Κατερίνη, 29 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μηλιώτης Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 295409

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τσιαλός Γεώργιος
Α.Δ.Τ.: ΑΒ725363
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Ο Ταμίας του Δ.Σ.

Γεώργιος Μελετλίδης
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 358963
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016
Η παρακάτω ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση του 2016
(1.1.2016 έως 31.12.2016). Η Έκθεση είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 43Α του Κ.Ν. 2190/1920. Η παρούσα έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις
σχετικές, αναγκαίες κατά το νόμο, πληροφορίες για την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας Συν.
Π.Ε. (εφεξής, η «Τράπεζα»).
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά τη χρήση
2016, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τα λοιπά απαιτούμενα από το
Νόμο στοιχεία και δηλώσεις.
Εξελίξεις στον Διεθνή και Ευρωπαϊκό Χώρο
Το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσίασε μικρή υποχώρηση 0,1%
σε σχέση με το 2015, γεγονός που οφείλεται στις εκ διαμέτρου αντίθετες επιδόσεις των
αναδυόμενων αγορών και της Κίνας από την μία πλευρά, οι οποίες παρέμειναν αμετάβλητες,
και των αναπτυγμένων αγορών από την άλλη, οι οποίες παρουσίασαν επιβράδυνση. Η
σταδιακή άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού σε ΗΠΑ
και Βρετανία οδήγησε σε μικρή επιβράδυνση της εσωτερικής κατανάλωσης, πρωτίστως σε
αυτές τις δύο χώρες. Το κινέζικο ΑΕΠ εξακολούθησε την ανάπτυξη του, με πιο αργό ρυθμό
όμως, εξαιτίας των δημογραφικών και αποπληθωριστικών πιέσεων και λόγω του υψηλού
χρέους. Εντός του ανωτέρω πλαισίου η οικονομία της Ευρωζώνης το 2016 παρουσίασε
ρυθμό ανάπτυξης 1,6%. Οι βασικοί παράγοντες που συνεισέφεραν προς αυτή την
κατεύθυνση ήταν η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η ενίσχυση της εξωτερικής
ζήτησης και η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Εξελίξεις στον Ελληνικό Χώρο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο 2016, σύμφωνα
με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρουσίασε μείωση
1,1% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2015, έναντι της αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί
στην πρώτη εκτίμηση στις 14 Φεβρουαρίου. Σε τριμηνιαία σύγκριση (δ’ τρίμηνο 2016 προς δ’
τρίμηνο 2015), το ΑΕΠ μειώθηκε 1,2% έναντι της μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί στην
πρώτη εκτίμηση. Με αποτέλεσμα, για το σύνολο του 2016 το ΑΕΠ να μειωθεί οριακά (0,05%) έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση 0,3%.
Ως προς τα στοιχεία που μετέχουν στη σύνθεση του ΑΕΠ, το δ’ τρίμηνο 2016 σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο το 2015 προκύπτουν τα εξής:
-Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε
1,1% και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2%). Το α’ τρίμηνο πέρυσι η κατανάλωση των
νοικοκυριών είχε μειωθεί 0,6%, το β’ τρίμηνο είχε μειωθεί 0,7% και το γ’ τρίμηνο είχε αυξηθεί
6,1%
– Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου) μειώθηκαν 13,8%
το δ’ τρίμηνο, από μείωση 10,2% το α’ τρίμηνο, αύξηση 17,8% το β’ τρίμηνο και αύξηση
12,6% το γ’ τρίμηνο.
– Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 5,7% (-11% το α’ τρίμηνο, -9,9% το β’
τρίμηνο και +11% το γ’ τρίμηνο) και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 3% (10% το α’ τρίμηνο, -2,1% το β’ τρίμηνο και +13,8% το γ’ τρίμηνο).
Σημειώνεται ότι με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση
1,4% το δ’ τρίμηνο 2016 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2015.
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Εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος σταθεροποιήθηκε το 2016, σημειώνοντας σαφή στοιχεία
βελτίωσης, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ),
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρεται ότι οι τράπεζες επέστρεψαν σε οργανική
κερδοφορία και ενίσχυσαν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας, που
διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, το 2016 βελτιώθηκαν οι συνθήκες ρευστότητάς
τους με την επιστροφή καταθέσεων ύψους 4,2 δισ. ευρώ και καταρτίστηκαν συμφωνίες
χρηματοδότησης των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές ύψους 18,8 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα περιορίστηκε η εξάρτηση για ρευστότητα από το ευρωσύστημα κατά 40,9 δις.
ευρώ και σημειώθηκε επιβράδυνση της αρνητικής πιστωτικής επέκτασης -1,4% τον
Δεκέμβριο 2016, (σε ετήσια βάση), έναντι -2% και -3,1% τον Δεκέμβριο 2015 και 2014
αντίστοιχα. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους, επανήλθε σε θετική πορεία ο ρυθμός
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και σταθεροποιήθηκε το ύψος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (NPEs/NPLs), με διαφαινόμενη μείωσή τους το τελευταίο εξάμηνο του 2016.
Υλοποιήθηκαν επίσης όλες οι αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών, η
σύνθεση των οποίων στηρίζεται σε αυστηρά κριτήρια και πλαίσιο πέρα και πάνω από τις
ελάχιστες ευρωπαϊκές οδηγίες και προδιαγραφές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, επισημαίνει η
ΕΕΤ, οι ελληνικές τράπεζες, στήριξαν ενεργά την ανάπτυξη της χώρας και τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, το πρώτο δίμηνο του 2017, η αβεβαιότητα που υπήρξε, ως προς
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, είχε αρνητική επίπτωση στην οικονομία, αλλά και τον
τραπεζικό κλάδο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταθέσεις υποχωρούν, η
σταθεροποίηση και η φθίνουσα πορεία του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει
αρχίσει ν’ αντιστρέφεται, η δε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου
περιορίζεται. Ταυτόχρονα, το οικονομικό κλίμα, η ζήτηση για δάνεια και η εμπιστοσύνη των
πελατών, δείχνει να επηρεάζονται αρνητικά, τονίζει η ΕΕΤ. Τα παραπάνω, είναι ωστόσο
ακόμη αντιστρέψιμα και η αποκατάσταση θετικών προοπτικών εφικτή. Η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, με τη διευθέτηση τεχνικών εκκρεμοτήτων, θα πρέπει να συνδυασθεί με τη
συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και με παράλληλη
χρονική δέσμευση των πιστωτών, βάσει οδικού χάρτη για την βιώσιμη αναδιάρθρωση του
Δημόσιου Χρέους, χωρίς απαιτήσεις για διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για
πολλά χρόνια, που θα παγιδεύσουν την οικονομία σε στασιμότητα.
Η Τράπεζα μας
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (διακριτικός τίτλος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ) ιδρύθηκε με την από 25 Ιανουαρίου 1995 Ιδρυτική
Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού ως αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός
περιορισμένης ευθύνης. Ο Συνεταιρισμός έλαβε άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος με
την απόφαση ΕΤΠΘ 6/7/31-07-98 της Τράπεζας της Ελλάδος και έκτοτε ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί μέχρι σήμερα ως Πιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986
και του Ν. 2076/1992, και στη συνέχεια του Ν. 3601/2007 και σήμερα του Ν.4261/2014, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2258/1993 και με τις διατάξεις των αποφάσεων των
εκάστοτε αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Συνεταιριστική Τράπεζα
Πιερίας με έδρα τον Δήμο Κατερίνης (οδός Κασσάνδρου 23, Τ.Κ. 60134 ), είναι μία από τις 9
Συνεταιριστικές τράπεζες της Ελληνικής επικράτειας και αποτελεί ένα σταθερό σημείο
αναφοράς για πάνω από 19 χρόνια. Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα,
τόσο σε Ιδιώτες όσο και Επιχειρήσεις (retail & wholesale banking). Η τράπεζα
δραστηριοποιείται στο Νομό Πιερίας, το δίκτυό της αποτελείται από δύο υπηρεσιακές
μονάδες με ΑΤΜs, στη Κατερίνη και τη Λεπτοκαρυά όπου απασχολούνται συνολικά 19
άτομα. Επίσης, διαθέτει ένα off-site ATM στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, με
προοπτική ανάπτυξης νέων off-site ATMs στις περιοχές Πλαταμώνα, Αιγινίου, Κολινδρού και
Λιτοχώρου. Η Τράπεζα δίνει έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών στους πελάτες της, μέσω των καταστημάτων και των ΑΤΜ της, σε συνδυασμό με
την ηλεκτρονική τραπεζική και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Η Συνεταιριστική Τράπεζα
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Πιερίας υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του
Νομού Πιερίας
Εντός της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2016, ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του
Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης επί της οδού Κασσάνδρου 23, στην Κατερίνη. Η
αλλαγή χώρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς σηματοδοτεί μια
νέα εποχή με πελατοκεντρικό πρόσημο. Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα της
Πιερίας άλλαξε έδρα, λογότυπο και χρώμα. Η διοίκηση και τα στελέχη της, υποδέχονται τους
πολίτες της Πιερίας σε ένα μοντέρνο τριώροφο Τραπεζικό Κατάστημα 600τ.μ., άνετο,
λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, στις 22
Δεκεμβρίου 2015, αποφασίστηκε η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της κατά ένα (1)
εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.3 του ν. 4340/2015 . Η απόφαση εγκρίθηκε
από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση 174/2/21.12.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών θεμάτων). Η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου της Τράπεζας είναι
προληπτική και μη απαιτητή με κύρια στόχευση την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας,
της ανταγωνιστικότητάς της και τη στήριξη της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Το ποσό
κάλυψης του συνεταιριστικού κεφαλαίου εντός της χρήσης 2016 ανήλθε σε ποσό ευρώ
271.558,37.
Κατά την 27/01/2016 ορίσθηκε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.
Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων
δηλαδή τόσο στο επιχειρηματικό όσο και στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής
(καταναλωτική και στεγαστική πίστη). Τα κριτήρια έχουν ως βάση τον προβλεπόμενο από
τον Ν.4224/2013 Κώδικα Δεοντολογίας και την 42/30.5.14 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΤτΕ, για τη ρύθμιση των “κόκκινων” δανείων. Παράλληλα με τις νέες ρυθμίσεις,
αυξάνονται οι προσπάθειες για την αύξηση των εισπράξεων, η διαχείριση των εξασφαλίσεων
καθώς επίσης και η αξιολόγηση των ρυθμίσεων.
Μετατροπή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη
απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (Άρθρο 27α Ν.4172/2013)
Σύμφωνα με το άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013, η Τράπεζα δύναται να μετατρέψει τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί συγκεκριμένων προσωρινών διαφορών, σε
οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η Τράπεζα με
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων τον Ιούνιο του 2015,
εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες υπαγωγής
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Τα οικονομικά στοιχεία και το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που προέκυψε μέχρι την
30/06/2015 όπου αναφέρει ο Νόμος, αφορούν στις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες και ελεγμένες
εποπτικές καταστάσεις της τραπέζης για την 30 Ιουνίου 2015. Το ποσό της οριστικής
αναβαλλόμενης φορολογίας κατά την ως άνω ημερομηνία ανήλθε σε € 1.700.288,91.
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Αφορά οικόπεδο συνολικού εμβαδού 2.751,75 τμ στην ενότητα επέκτασης καπνικού
σταθμού στο Ο.Τ/Γ/757 επί των οδών Ν.Πλαστήρα, Φ. Κοντογλου, και Α παρόδου Βενέζη.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Κατεχόμενα Χρεόγραφα
Χρήση 1/1 31/12/2016
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε.
DHE-Tέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Υπόλοιπο

16,13
918,87
935,00

Χρήση 1/1 31/12/2015
4,20
804,42
808,62

Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2016
Οι χορηγήσεις ανήλθαν στο τέλος της χρήσης του 2016 στο ποσό των 43,8 εκ. € έναντι 44,1
εκ.€ το 2015, δηλαδή σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,7%.
Οι καταθέσεις της Τράπεζας την 31/12/2016 διαμορφώθηκαν σε 34,2 εκ.€ από 32,4 εκ.€ την
31/12/2015, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,5%.
Τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 3,96 εκ.€ έναντι 3,38 εκ .€ το 2015, παρουσιάζοντας
αύξηση 17,1%.
Η Τράπεζα εμφάνισε κέρδη ευρώ 276 χιλ έναντι ζημιών προηγούμενης χρήσης ευρώ 1,79 εκ.
Τα λειτουργικά κέρδη χρήσης διαμορφώθηκαν σε 596 χιλ έναντι ζημιών προηγούμενης
χρήσης 357 χιλ.
Οι συνολικές προβλέψεις απομειώσεων δανείων κατά την 31/12/2016 ανήλθαν σε ποσό
12,64 εκ έναντι συνόλου 12,32 εκ.
Το σύνολο των προβλέψεων επί του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 28,8% περίπου.
Προοπτικές και δραστηριότητες για το 2017
Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής της τράπεζας για το μέλλον είναι οι ακόλουθοι:
1. Να παραμείνει ως Τράπεζα Αναφοράς για τους Ιδιώτες και τις Επιχειρήσεις του Ν. Πιερίας.
Η τράπεζα θεωρεί ότι έχει τοποθετηθεί σταθερά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο Ν.
Πιερίας, ώστε να επιτύχει κερδοφορία τα επόμενα χρόνια καθώς θα βελτιώνεται η ελληνική
οικονομία.
2. Να αναπτύξει την ικανότητα στη διαχείριση της έκθεσής της στα καθυστερημένα δάνεια
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημίες. Η Τράπεζα προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει και να
ενισχύσει τις πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Με την απόφαση
427/06.04.2017 του Διοικητικού συμβουλίου η τράπεζα έχει προχωρήσει σε ανάθεση της
παρακολούθησης των κόκκινων δανείων από Νομική εταιρεία και ήδη έχουν ανατεθεί δάνεια
προς τακτοποίηση.
3. Συνεχή διαχείριση και έλεγχος των εξόδων/δαπανών Ο ετήσιος προϋπολογισμός
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ για τις έκτακτες δαπάνες ενημερώνεται το
Διοικητικό Συμβούλιο και τα τιμολόγια εγκρίνονται από εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και τον
Γενικό Διευθυντή. Επιπλέον, με την υπ’ αριθμό 429/29.05.2017 απόφαση του ΔΣ,
συγκροτήθηκε επιτροπή προμηθειών που ελέγχει μηνιαία τα λειτουργικά έξοδα και
εβδομαδιαία τα λοιπά έξοδα.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια
των εργασιών της Τράπεζας και σε συνθήκες και όρους της αγοράς. Επιπλέον ανάλυση
παρέχεται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4374/2016
Η Τράπεζα υποχρεούται στη δημοσιοποίηση πληροφόρησης για τη διαφάνεια στις σχέσεις
των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενων
προσώπων για τη χρήση 2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016.
Πίνακας 1
Πληρωμές λόγω διαφήμισης, προβολής, προώθησης (άρθρο 6 παρ.1 του Ν.4376/2016)
Προμηθευτής
Καθαρό ποσό
PIERIANEWS.EU
90,00
ΝΑΚΑΣ
160,00
MEDIASET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
150,00
TRAVEL BOOK ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
350,00
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
360,00
ΑΝΑΔΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
425,21
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ
1.700,00
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
120,00
ΔΕΡΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1.000,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
300,00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
400,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - SAID ZIAD
91,00
Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Σ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΟΕ
350,00
ΕΠΤΑ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1.200,00
Ι.ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε.
1.500,00
Ι.ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΑΕ
220,00
ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜ & ΣΙΑ ΕΕ
30,00
ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ
60,00
ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
80,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
45,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
480,00
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
68,54
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
540,00
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
90,00
ΣΑΠΛΑΧΙΔΗΣ Γ.
200,00
ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
300,00
ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
550,00
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.240,00
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1.150,00
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
456,30
ΣΥΝΟΛΟ
17.706,05

Δεν συντρέχει αντικείμενο γνωστοποίησης με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν.4374/2016 αναφορικά με τις πληρωμές λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ή από
άλλη χαριστική αιτία, προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
Κατερίνη, 29 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μηλιώτης Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 295409
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.ΠΕ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.ΠΕ, 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,
που
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
καταλληλόλητας 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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν. 1) Στο κονδύλιο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής
θέσης «Δάνεια και Απαιτήσεις Από Πελάτες» περιλαμβάνονται καθυστερούμενες δανειακές
απαιτήσεις σύμφωνα με τραπεζικά κριτήρια ποσού ευρώ 25 εκ περίπου. Έναντι των
καθυστερήσεων αυτών έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 12,6 εκ περίπου. Επειδή
δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σε σχέση με
τις τρέχουσες αξίες των εξασφαλίσεων επί των δανείων αυτών, διατηρούμε επιφύλαξη για
την επάρκεια της πρόβλεψης το ακριβές ύψος της οποίας δεν κατέστη δυνατό να
προσδιορισθεί από τον έλεγχο μας. 2) Στο κονδύλιο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής
θέσης, «Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού», περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 576 χιλ. που κατέβαλε η
10

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
τράπεζα σε τρίτους σε προηγούμενη χρήση για εκδοθείσες επιταγές πελατών της χωρίς
επαρκές υπόλοιπο. Επειδή δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου και
την ενδεχόμενη επίδραση από τυχόν απομείωση του στα ίδια κεφάλαια. 3) Κατά Παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το
Ν.4261/2014, στην κλειόμενη διαχειριστική χρήση έχουν λογιστικοποιηθεί δαπάνες και τόκοι
σε μη ενήμερα δάνεια συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού ευρώ 206 χιλ περίπου. Λόγω του
γεγονότος αυτού, τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, τα ιδία κεφάλαια και τα
αποτελέσματα της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό
των ευρώ 206 χιλ περίπου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.ΠΕ 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής. 1) στη σημείωση 2.2 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όπου αναφέρεται στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις
υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 2) στη σημείωση
28.3 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι η Τράπεζα δεν έχει
ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2016 και ενδεχόμενα να υπάρξουν μελλοντικές
επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. 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 τη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.ΠΕ.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Νικόλαος Στ Λαζαρίδης
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 37641
Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε, ΑΜ ΣΟΕΛ 156
Κηφισίας 22, Μαρούσι
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Σημ.
Ταμείο & διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις από Π.Ι.
Δάνεια & απαιτήσεις από πελάτες
(-) Προβλέψεις
ΧΣΕ στην εύλογη μέσω Α/Χ
ΧΣΕ διαθέσιμα προς πώληση
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

14
14
15
16
17
18
19
20
12
21

Σύνολο Ενεργητικού
Καταθέσεις Π.Ι.
Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις προς Π.Ι.
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζομένους
Λοιπά στοιχεία Παθητικού

22
22
28.2
23
24

Σύνολο Υποχρεώσεων
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια

25
26

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων

31/12/16

31/12/15

2.942.646,78
484.214,85
43.792.241,84
-12.644.435,96
935,00
11.137,11
149.329,48
47.955,71
1.073.498,85
2.360.946,17
2.234.601,83

2.425.365,76
1.083.642,94
44.126.541,34
-12.320.193,96
808,62
11.137,11
52.133,21
24.136,63
1.073.498,85
2.355.391,27
2.445.238,82

40.453.071,65

41.277.700,59

1.544.520,38
34.171.941,11
19.552,92
40.481,46
712.131,86

3.739.690,16
32.401.326,23
1.100.000,00
33.447,47
618.532,66

36.488.627,73

37.892.996,52

5.792.310,77
-1.827.866,86

5.482.606,55
-2.097.902,49

3.964.443,91

3.384.704,06

40.453.071,65

41.277.700,59

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι & εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες
Έξοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες
Καθαρά Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

6
6

2.168.392,71
-760.433,77
1.407.958,94

1.422.808,60
-1.042.445,06
380.363,54

7
7

236.744,45
-54.640,93
182.103,52

240.927,55
-36.991,75
203.935,80

27,52

0,00

1.590.089,98
87.044,99
1.677.134,97
-556.435,44
-483.345,41
-39.278,67
-1.958,55
-1.081.018,07

584.299,34
47.969,08
632.268,42
-516.795,91
-366.286,21
-28.083,86
-78.669,57
-989.835,55

596.116,90

-357.567,13

-324.242,00
126,38
769,29
272.770,57
3.291,95
276.062,51

-1.436.710,17
-709.045,40
-4.719,57
-2.508.042,27
715.903,01
-1.792.139,26

-5.540,33
-5.540,33

15.315,70
15.315,70

270.522,19

-1.776.823,56

1,42

-13.426,35

Έσοδα από μερίσματα
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά Έσοδα
Καθαρά λειτουργικά έσοδα
Κόστος Προσωπικού
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης
Αποσβέσεις
Λοιπά Έξοδα
Καθαρά λειτουργικά έξοδα

8
9
9
18-19
10

Αποτέλεσμα προ προβλέψεων
Απομείωση δανείων & απαιτήσεων
Λοιπές απομειώσεις
Παροχές συνταξιοδότησης

15
11
23

Φόροι
Συνολικό Αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) μετά φόρων

12

Κατάσταση Λοιπών Εισοδημάτων
Αναλογιστικά αποτελέσματα περιόδου
Λοιπά εισοδήματα μετά φόρων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
Κέρδη ανά μερίδιο (€ ανά μερίδιο)
Βασικά

13

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Έκτακτα και
ειδικά
αποθεματικά

Αποθεματικό
αναπροσαρμογής
παγίων

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

5.458.542,01

1.604.003,17

478.737,51

771.352,27

1.446.653,00

44.467,10

-4.683.227,11

5.120.527,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.776.823,56

-1.776.823,56

24.064,54

16.935,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

5.482.606,55

1.620.938,63

478.737,51

771.352,27

1.446.653,00

44.467,10

-6.460.050,68

3.384.704,06

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

5.482.606,55

1.620.938,63

478.737,51

771.352,27

1.446.653,00

44.467,10

-6.460.050,68

3.384.704,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.522,19

270.522,19

309.704,22

-486,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309.217,66

5.792.310,77

1.620.452,07

478.737,51

771.352,27

1.446.653,00

44.467,10

-6.189.528,49

3.964.443,92

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2015 μετά
από φόρους
Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2016 μετά
από φόρους
Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σελίδα 15 από 52

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Ταμειακές pοές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Προσαρμογή κερδών/ (ζημιών) προ φόρων:

272.770,57

-2.508.042,27

Αποσβέσεις
Παροχές μετά τη συνταξιοδότηση
Απομειώσεις δανείων και προβλέψεις
Λοιπές προσαρμογές από προβλέψεις απομείωσης
(Κέρδη)/ ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες

39.278,67
4.771,04
324.242,00
0,00
-126,38

28.083,86
4.719,57
1.436.710,17
709.239,26
-193,86

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε
λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων

640.935,90

-329.483,27

Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων:
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή
φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Ι)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση / (Αγορά) ενσώματων παγίων στοιχείων
Πώληση / (Αγορά) άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πώληση / (Αγορά) διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (ΙΙ)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή Συνεταιριστικού Κεφαλαίου & Διαφοράς υπερ το άρτιο

-82.147,07

6.750.025,63

334.299,50
208.374,04
-2.195.169,78
1.846.735,60
95.862,15

852.684,29
477.304,37
-359.929,25
-6.357.151,64
-188.532,99

848.890,34

844.917,14

0,00
848.890,34

0,00
844.917,14

-123.987,39
-36.307,16
0,00
-160.294,55

-5.718,12
-9.368,36
-100.000,00
-115.086,48

309.704,22

41.000,00

-1.080.447,08
-770.742,86

1.100.000,00
1.141.000,00

-82.147,07

1.870.830,66

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

3.509.008,70

1.638.178,04

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης

3.426.861,63

3.509.008,70

Έκδοση/ (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (ΙΙΙ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)

Οι σημειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (διακριτικός τίτλος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ και εφεξής «Τράπεζα») ιδρύθηκε με την από 25
Ιανουαρίου 1995 Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού ως αμιγής
πιστωτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Ο Συνεταιρισμός έλαβε άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος με την απόφαση ΕΤΠΘ 6/7/31-07-98 της Τράπεζας της Ελλάδος, και
έκτοτε ο Συνεταιρισμός λειτουργεί μέχρι σήμερα ως Πιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1667/1986 και του Ν. 2076/1992, και στη συνέχεια του Ν. 3601/2007 και σήμερα του
Ν.4261/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2258/1993 και με τις διατάξεις των
αποφάσεων των εκάστοτε αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας της Ελλάδος. Για να εισέλθει
κάποιος ως μέλος του Συνεταιρισμού υποχρεούται να αγοράσει μια τουλάχιστον συνεταιριστική
μερίδα, η πραγματική αξία της οποίας καθορίζεται από την ονομαστική αξία αυτής, πλέον
εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού. Η Έδρα του Συνεταιρισμού
βρίσκεται, βάσει του Καταστατικού, στο Δήμο Κατερίνης, στην οδό Κασσάνδρου 23
(Αριθμ.Γ.Ε.ΜΗ: 124196548000, τηλ.(+30) 23510 30996),www.pieriabank.gr).
2. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2.1 Γενικά
Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2016 έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, καθώς και τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα ακίνητα από πλειστηριασμούς, τα
οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2016 έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και
ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2.2 Συνέχιση ομαλής λειτουργίας των εργασιών (going concern) Τράπεζας
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της
επιχειρηματικής δράσης. Ωστόσο, υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα
σχετικά με την επιβεβαίωση της εν λόγω αρχής και σχετίζονται με το δυσμενές μακροοικονομικό
περιβάλλον, την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας και τον κίνδυνο ρευστότητας.
2.2.1 Μακροοικονομικό περιβάλλον:
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η αβεβαιότητα δεν επιτρέπουν στο
τραπεζικό σύστημα να επιστρέψει στην κανονικότητα και για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις
στην οικονομία και στη χώρα, θα πρέπει να διασφαλιστεί αφενός η μη περαιτέρω επιδείνωση
της κατάστασης, αφετέρου η αποτροπή οικονομικού ατυχήματος.
Το ενδεχόμενο να απαιτηθεί τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ήταν καταστροφικό
για την οικονομία και τη χώρα, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο αυτό θα αποσοβηθεί από την
επιτυχή μείωση των "κόκκινων" δανείων, την ενίσχυση της καταθετικής ρευστότητας και
οπωσδήποτε από την αύξηση των νέων δανείων. Μέσω των τελευταίων, οι τράπεζες θα
μπορέσουν να παράξουν ουσιώδη κερδοφορία από τον επόμενο χρόνο, αφού και φέτος η
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
κερδοφορία τους θα παραμείνει αδύναμη.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι τράπεζες είχαν παρουσιάσει προ φόρων κέρδη 249 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι την περίοδο 2010 - 2015 οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ζημιές προ φόρων
συνολικού ποσού 70,3 δισ. ευρώ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν διένειμαν μερίσματα στους
μετόχους τους, ενώ σώρευαν συνεχώς προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, οι οποίες τον
Σεπτέμβριο του 2016 ανήλθαν σε 52 δισ. ευρώ σε ατομική βάση και σε 57,1 δισ. ευρώ σε
ενοποιημένη βάση. Το 2016 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη
προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Παράλληλα, μετά από αρκετά τρίμηνα,
τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε επίπεδο, έστω οριακά, υψηλότερο εκείνου του
σχηματισμού προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Η κερδοφορία αυτή πρέπει να εδραιωθεί με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την
αύξηση των νέων δανείων προκειμένου να προασπιστούν και τα κεκτημένα των τραπεζών από
την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.
Μετά από την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του 2015, στην οποία υπήρξε αυξημένη
συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να έχουν βελτιούμενη
κεφαλαιακή επάρκεια. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 2016, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα της επιστροφής τους σε κερδοφορία και
της μείωσης του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού τους.
Έτσι, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) αυξήθηκε σε 18,1%
(Σεπτέμβριος 2016) από 17,8% (Ιούνιος 2016), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (total capital
ratio) ενισχύθηκε σε 18,2% (Σεπτέμβριος 2016) από 18% (Ιούνιος 2016), ενώ τον Σεπτέμβριο
του 2016, ο fully loaded δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε
στο 17%. Σημειώνεται ότι για να προσδιοριστούν ποσοτικά οι κεφαλαιακές τους ανάγκες, οι
ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν σε τέσσερα stress tests από τις εποπτικές αρχές, από το 2012
έως το 2015, με τις συνολικές κεφαλαιακές τους ανάγκες να προσδιορίζονται σε 47,7 δισ. ευρώ.
Στο ίδιο διάστημα, μέσω τριών ανακεφαλαιοποιήσεων, άντλησαν κεφάλαια ύψους 51,7 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 19,7 δισ. (38% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης) προήλθαν από
ιδιώτες επενδυτές ενώ ποσό 32 δισ. ευρώ (62% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης)
καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης στα τέλη του 2015, το ποσοστό που κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές
(κυρίως ξένοι θεσμικοί) στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε σε 71,2% (με
στοιχεία Δεκεμβρίου 2015), ενώ το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
μειώθηκε σημαντικά και ανέρχεται (με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015) σε 28,8%.
2.2.2 Ρευστότητα
Κατά την διάρκεια του 2016, το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση εμπιστοσύνης του
έτους 2015 που οδήγησε στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων όπως επίσης και στην εξάρτηση
των συστημικών Τραπεζών από τον Μηχανισμό του ΕLA, εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις.
Οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων για την Τράπεζα Πιερίας αυξήθηκαν και επήλθε και
αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων σε χαμηλού κόστους τοποθετήσεις τρίτων στην
Τράπεζα. Παρόλα αυτά εκτιμάτε ότι δεν έχουν παρέλθει η αρνητικές συνέπειες των
κεφαλαιακών ελέγχων και η εμπιστοσύνη επανέρχεται σταδιακά.

2.2.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια
Όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα των οικονομικών καταστάσεων, ο συνολικό δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2016 ανήλθε σε 9,7964 με ελάχιστο αποδεκτό όριο αυτό
του 8,625%.Στα επόμενα έτη ο απαιτούμενος δείκτης θα αυξάνεται λόγω του αποθέματος
διατήρησης κεφαλαίων κατά 0,625% κατ’ έτος, μέχρι να ανέλθει το έτος 2019 σε 10,25%.
Επίσης στα επόμενα έτη αναμένονται πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τον
Πυλώνα ΙΙ, ενώ η παράλληλη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να απαιτήσει αυξημένες
λογιστικές προβλέψεις βασιζόμενες στον πιστωτικό κίνδυνο.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Περαιτέρω η επιστροφή της ανάπτυξης και τραπεζικής εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της Χώρας
είναι απαραίτητο στοιχείο για την μετέπειτα πορεία της τραπέζης και της επέκτασης των
εργασιών της η οποία εκτιμάτε ότι σταδιακά επιστρέφουν.
Σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων όσον αφορά στην πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης
της χώρας και στην αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος, αβεβαιότητας για σημαντικό
διάστημα, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της Τράπεζας με άμεση
επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Λαμβάνοντας υπόψη του ανωτέρω παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας, αλλά και τις
εκτιμήσεις της Διοίκησης για σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα, τη
δημιουργία κεφαλαίου μέσω μελλοντικής προσδοκώμενης κερδοφορίας και τις ενέργειες της
Διοίκησης, οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σε βάση τις αρχές της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.

2.2.3. Ενέργειες Διοίκησης.
Η διοίκηση της Τραπέζης έχει συντάξει σχετικό σχέδιο ανάκαμψης της Τραπέζης σε συνεργασία
με εξωτερικούς συμβούλους τον Φεβρουάριο του 2017. Επί του σχεδίου αναφέρονται αναλυτικά
οι στόχοι και οι τρόποι ανάκαμψης της Τραπέζης έτσι ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια
και η ρευστότητα.
2.3 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η
Διοίκηση της Τράπεζας προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων και της κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε
λοιπούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των
υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία
πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα
αλλά και επόμενες χρήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση καθώς και οι
τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της
Διοίκησης" στη Σημείωση 4.
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016
(1/1-31/12/2016) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29 Μαΐου 2017.
2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων σχετικά με τη
δραστηριότητα της οντότητας
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή
μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων
και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Στις 18 Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι
τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το
διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες
απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης
από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των
ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου
2014, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
•

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες».
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανομή», ή
το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.

•

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις».
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί, συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
•

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι
το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.

•

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να
ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και
του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση
Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης
οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την
ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν
πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική
έκθεση είναι ελλιπής.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και
ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων
ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της
απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση
ενοποίησης.
Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η
εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με την
προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες με τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο θυγατρικές, οι
οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε
μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων
επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η
οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή
κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της
μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται
από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Η τροποποίηση αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2015 και
απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3)
όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία «επιχείρηση».
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Τράπεζα
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Τράπεζα δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα
κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να
προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των
«Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν μια
οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται
σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ
να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών
λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά
πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές
καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά
στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ
συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται.
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)
Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά
το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον,
αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της
οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των
αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ
39.
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22
Νοεμβρίου 2016.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις
σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να
παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με
πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών
κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει
μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με
την εφαρμογή πέντε σταδίων.
•

Αναγνώριση του συμβολαίου,

•

Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,

•

Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,

•

Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης,

•

Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης.

Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές
της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου
2016.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις.
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή,
το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης.
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές
της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του (η υποχρεωτική εφαρμογή αναβλήθηκε επ’ αόριστο)
Οι τροποποιήσεις, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, διευκρινίζουν
το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών όπου μητρική εταιρία χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής,
που δεν συνιστά επιχείρηση, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»,
μεταβιβάζοντας το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής της στην εν λόγω θυγατρική σε μία συγγενή
ή κοινοπραξία, την οποία λογιστικοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Για τη συμμετοχή
στην πρώην θυγατρική που έχει πωληθεί στην συγγενή ή κοινοπραξία, το κέρδος που
αναγνωρίζεται περιορίζεται στο ποσό που αποδίδεται στα συμφέροντα των μη συνδεδεμένων
επενδυτών στην συγγενή ή κοινοπραξία.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση): «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από
χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 12
στις οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).
Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες
βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων
των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές
δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων της ΔΛΠ 7
στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση)
“Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό
χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται
σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους,
στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από
το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή.
Το τροποποιημένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν
στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να
προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις
ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον
τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς
προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Τράπεζα θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου
2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
•

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς»
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που
προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει
πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες.

•

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην
εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται, οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε
κοινοπραξίες που κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, να επιμετρηθούν
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε
συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.

•

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού
του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16,
ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας ανεξάρτητα αν έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα
για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες».

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζει ότι
μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε
ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης
προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα.
Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί
ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την
είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό
περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την
είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό
στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον
σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής
αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις
προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις και είναι οι
ακόλουθες:
3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας είναι το Ευρώ.
3.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο
σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Τράπεζας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
3.2.1 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα από την Τράπεζα απευθείας στο δανειολήπτη και
προεξόφληση απαιτήσεων. Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αναγνωρίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία εκταμίευσης των κεφαλαίων προς τους
δανειολήπτες, με το καθαρό ποσό της αρχικής εκταμίευσης, που περιλαμβάνει επιπλέον τα
έξοδα που αφορούν άμεσα στην έκδοση του δανείου και αμοιβές ή προμήθειες (διοργάνωσης ή
διαχείρισης) που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου του δανείου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
3.2.2 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:




Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την
πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην
εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάστασης συνολικών εσόδων.

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους με καταχώρηση των μεταβολών τους στην κατάσταση συνολικών
εσόδων την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.
3.2.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
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προηγούμενες δύο κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται με το κόστος αγοράς
τους κατά την ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου η Τράπεζα
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς
περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη
(ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που
ταξινομούνται ως διαθέσιμα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται
από τα μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων
εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές
ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες περιστάσεις του εκδότη. Οι μετοχές, των οποίων οι
εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή κόστους μείον
τυχόν απομείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα–
προς–πώληση πωλούνται ή απομειώνονται, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης
αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ως κέρδη ή ζημίες από
χρεόγραφα επενδύσεων.
3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
στις αξίες κτήσεώς τους μειούμενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα κτίρια. Οι σωρευμένες
αποσβέσεις κατά την χρονική στιγμή μίας επανεκτίμησης, αντιλογίζονται και το κόστος κτήσεως
αναπροσαρμόζεται στο ποσό της εκτίμησης. Όλα τα άλλα στοιχεία των ενσώματων
ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος μειούμενο με τις διενεργηθείσες επί
αυτού αποσβέσεις.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την
τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων
φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο
λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην
κατάσταση των συνολικών εσόδων.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων, υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Συνολικών εσόδων, με βάση την σταθερή μέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής,
κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων
Μεταφορικά μέσα

15 έτη
5 έτη
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Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-10 έτη

3.4 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
3.4.1 Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές
τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
λογισμικού.
Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με
την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισμικά προγράμματα

5 έτη

3.5 Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού
Η Τράπεζα εξετάζει σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν
βάσιμες ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση της
αξίας του.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο υπόκειται σε απομείωση όταν υφίσταται η αντικειμενική
ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική αναγνώριση,
έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές και μπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα.
Αντικειμενικές αποδείξεις ότι μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας υφίστανται από τα
ακόλουθα ζημιογόνα γεγονότα:
α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του υπόχρεου,
β) αθέτηση όρων συμβολαίου, όπως παύση ή καθυστέρηση στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου,
γ) παροχή ρύθμισης από την Τράπεζα σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας του οφειλέτη,
που σε διαφορετική περίπτωση δε θα εξέταζε
δ) ενδεχόμενο πτώχευσης ή άλλης οικονομικής αναδιοργάνωσης του οφειλέτη
ε) απώλεια ενεργούς αγοράς για αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω
οικονομικών δυσχερειών
στ) ενδείξεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών από ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την αρχική
αναγνώριση των στοιχείων αυτών, ακόμα και αν η μείωση δεν μπορεί να συνδεθεί με
συγκεκριμένα γεγονότα όπως:
(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάστασης πληρωμών των οφειλετών της ομάδας (ήτοι
αυξημένος αριθμός καθυστερημένων πληρωμών) ή
(ii) εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με τις καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού της ομάδας.
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε
γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του, καταχωρείται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό
μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα
πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
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περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για
το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό
της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται
ως έσοδο.
3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη
ενοικίων και την αύξηση της εμπορικής αξίας τους. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα
χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, καθώς και για
διοικητικούς σκοπούς.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποτιμώνται
στη δίκαιη αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους η οποία προσδιορίζεται από
ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στη δίκαιη αξία των
επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
3.7 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
Τα ακίνητα που αποκτώνται από πλειστηριασμούς για ανάκτηση απομειωθέντων δανείων,
περιλαμβάνονται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Τα πάγια αυτά στοιχεία κατέχονται
προσωρινά για πώληση και αναγνωρίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Τα κέρδη και ζημίες από την πώληση τους
περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
3.8 Διαθέσιμα
Για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα
ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι το ταμείο, οι επιταγές συμψηφισμού, οι
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα και τα διαθέσιμα στην Κεντρική
Τράπεζα.
3.9 Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των
λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε
σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.10 Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Έξοδα εκδόσεως συνεταιριστικού κεφαλαίου: Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφαιρούνται απευθείας από την καθαρή θέση.
3.11 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της χώρας.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Τράπεζας, όπως
αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίστηκε με βάση
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τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liabilitymethod) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης
της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές
(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά
μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης και μειώνεται στο βαθμό που δεν
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να
χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης
οικονομικής θέσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013, η Τράπεζα δύναται να μετατρέψει τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί συγκεκριμένων προσωρινών διαφορών, σε
οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η Τράπεζα με
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων τον Ιούνιο του 2015,εξουσιοδότησε
το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες υπαγωγής στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Τα οικονομικά στοιχεία και το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που προέκυψε μέχρι την
30/06/2015 όπου αναφέρει ο Νόμος, αφορούν στις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες και ελεγμένες
εποπτικές καταστάσεις της τραπέζης για την 30 Ιουνίου 2015. Το ποσό της αναβαλλόμενης
φορολογίας κατά την ως άνω ημερομηνία ανήλθε σε € 1.700.288,91
3.12 Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη
γενική συνέλευση των μετόχων.
3.13 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η υποχρέωση της Τράπεζας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα
του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης,
προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής
του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την
ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και
καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων
μονάδων υποχρέωσης (ProjectedUnitMethod). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση
συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το
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κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα
συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση
πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη
διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται
σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της
περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι
υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.
3.14 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Τράπεζας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΤΑΥΤΕΚΩ) ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του
μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Τράπεζα. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή
των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Τράπεζα δεν έχει καμία
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το
πρόγραμμα.
3.15 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Τράπεζα έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να
εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος
είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις
της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που
σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.16 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα και έξοδα
Τα έσοδα και έξοδα από τόκους που αφορούν όλα τα έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα
έσοδα από τόκους αφορούν τόκους από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, τοκομερίδια τίτλων
σταθερής απόδοσης που περιλαμβάνονται τόσο στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων όσο και στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών καθώς και δεδουλευμένα έσοδα/έξοδα από κρατικά και άλλα
χρεόγραφα.
Αμοιβές και άμεσα έξοδα που αφορούν στην έκδοση δανείου ή στην αγορά χρεογράφων,
χρηματοδότηση ή τροποποίηση και σε δεσμεύσεις για δάνεια αναγνωρίζονται σταδιακά στην
κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του στοιχείου με τη χρήση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα παρόμοιων τέτοιων στοιχείων
έχει υποστεί απομείωση, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που
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χρησιμοποιήθηκε για να προεξοφληθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές για τον σκοπό της
επιμέτρησης της ζημίας απομείωσης.
3.17 Προμήθειες
Γενικά, οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου στην
οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα που
προκύπτουν από διαπραγματεύσεις, συναλλαγές ή συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για
λογαριασμό τρίτων, όπως η αγορά απαιτήσεων από δάνεια, μετοχών ή άλλων αξιόγραφων και η
αγορά ή πώληση οικονομικών μονάδων, καταχωρούνται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
υποκείμενης συναλλαγής.
3.18 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από
την Τράπεζα ως ίδιες μετοχές.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η διοίκηση της Τράπεζας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με την
μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Τράπεζας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των
σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους
επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως:
Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Η Τράπεζα απομειώνει την αξία των απαιτήσεών της από δάνεια πελατών όταν υπάρχουν
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Τράπεζας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σε
συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας της Τράπεζας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων
στατιστικών αναλύσεων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις από την Διοίκηση της Τράπεζας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
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Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Τράπεζας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική
αντίληψη
των
ανωτέρω.
Ητελικήεκκαθάρισητωνφόρωνεισοδήματοςπιθανόννααποκλίνειαπότασχετικάποσάταοποίαέχουν
καταχωρηθείστις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους.
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων
Η Τράπεζα στοχεύει στην υιοθέτηση πρακτικών αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές οδηγίες και εποπτικές απαιτήσεις, (ΠΔ/ΤΕ 2577/96
&Νόμος 3601/07, μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν και στην Ελλάδα οι Κοινοτικές Οδηγίες
«Βασιλεία Ι» και «Βασιλεία ΙΙ»).
Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία συστάθηκε (πρακτικό
Δ.Σ. 227/04.10.2007), με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των
εργασιών της. Ως εκ τούτου, στόχο υψηλής προτεραιότητας αποτελεί η πιστή εφαρμογή τής επί
του προκειμένου «πολιτικής» της Τράπεζας και η διαρκής εξέλιξη αποτελεσματικού πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών τους στα
οικονομικά αποτελέσματά της – και όχι μόνο. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων δίνει ιδιαίτερη
έμφαση σε θέματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και ρευστότητας, δεδομένων των
ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς και της ακόμη δυσμενέστερης πορείας της οικονομίας
κατά τα τελευταία έτη.
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, η Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αποστολή:
• Την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των μορφών κινδύνων στους
οποίους εκτίθεται η Τράπεζα, ως επακόλουθο των δραστηριοτήτων της.
• Την υλοποίηση της στρατηγικής πολιτικής της Τράπεζας σε θέματα διαχείρισης
κινδύνων και κεφαλαίων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δ.Σ.
• Την αξιολόγηση της επάρκειας των προβλέψεων, της καταλληλότητας των ορίων και
των εν γένει κεφαλαιακών απαιτήσεων, σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των
αναλαμβανομένων κινδύνων.
• Την διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς το Δ.Σ. για διορθωτικές ενέργειες, σε
περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή
της πολιτικής (στρατηγικής) που έχει διαμορφωθεί για την διαχείριση κινδύνων της
Τράπεζας.
Οι κυριότερες περιοχές εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, όπου
δραστηριοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, περιλαμβάνουν τους:
• Πιστωτικό Κίνδυνο
• Λειτουργικό Κίνδυνο
• Κίνδυνο Αγοράς
• Κίνδυνο Ρευστότητας
• Κίνδυνο Κερδοφορίας
• Κίνδυνο Επιτοκίων
• Κίνδυνο Συγκέντρωσης
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• Κίνδυνο Φήμης
που, μέχρι και τα μέσα περίπου του 2014, συνέθεταν τον Πυλώνα 1 (οι τρεις πρώτοι) και τον
Πυλώνα 2 (οι υπόλοιποι) στα πλαίσια των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2006/48/ΕΚ και 2006/49ΕΚ. Έκτοτε, αντιμετωπίζονται από το Νόμο
4261/05.05.14 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων» με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική
έννομη τάξη η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και καθιερώθηκαν άλλες δύο μορφές
κινδύνων, της τιτλοποίησης και υπερβολικής μόχλευσης.
Διαχείριση Κινδύνων
5.1. Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας εξαιτίας αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να
ανταποκριθεί στους όρους και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβασή
του με την Τράπεζα. Προέρχεται από τις πιστοδοτικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ο
σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Τράπεζα.
Η Τράπεζα έχει από το 2006 εγκαταστήσει το μηχανογραφικό σύστημα RVCREDIT/RVRATING
που αποσκοπεί στη συνολική αξιολόγηση μιας επιχείρησης συνεκτιμώντας ταυτόχρονα
ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές. Μάλιστα, τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε
αναθεώρηση του εν λόγω συστήματος με τη χρήση νέου αλγόριθμου, που, σύμφωνα με την
εκτίμηση της Ε.Σ.Τ.Ε., ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής και έχει ως
στόχο την:
• Αύξηση ακρίβειας των αξιολογήσεων,
• Αντικειμενικότερη διακριτική ικανότητα των υποδειγμάτων, και
• Ενσωμάτωση στην περίοδο ανάπτυξης των ετών 2008, 2009, 2010 και μέρος του 2011
(όσον αφορά στην ασυνέπεια βάσει δεδομένων από κάθε Συνεταιριστική Τράπεζα), τα
οποία αποτελούν περίοδο αυξημένης πιστωτικής ασυνέπειας και χαμηλής ρευστότητας
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της συνεχιζόμενης ύφεσης της
ελληνικής οικονομίας.
Πλέον το συναφές χαρτοφυλάκιο ταξινομείται με σύστημα που διαθέτει 9βαθμη κλίμακα (από Α
μέχρι και Ι) έναντι της 18βαθμης (από aa+ μέχρι ccc-) του προηγούμενου. Η μέχρι σήμερα
αξιολόγηση καλύπτει το 80% περίπου του ενήμερου πληθυσμού (το υπόλοιπο αφορά ως επί το
πλείστον σε χρηματοδοτήσεις προς πελάτες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του
καταστήματος Λεπτοκαρυάς), στο ήμισυ περίπου του οποίου έχει εφαρμοσθεί η νέα
μεθοδολογία. Επισημαίνεται ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί
υπόψη μη δημοσιευμένοι ή μη υπογεγραμμένοι νόμιμα ισολογισμοί. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
πως παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση στις τελευταίες βαθμίδες αμφοτέρων των μοντέλων,
γεγονός το οποίο αφενός υποδεικνύει ελλιπή διαστρωμάτωση αφετέρου επιβεβαιώνει την
επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης των πιστούχων.
Οι λαμβανόμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις έχουν καταταγεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
και η επανεκτίμηση των υπέγγυων ακινήτων πραγματοποιείται με την καθορισμένη συχνότητα
(κάθε χρόνο τα επαγγελματικά και κάθε τριετία τα αστικά-αγροτεμάχια).
Γενικά, η Τράπεζα απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ οι περιπτώσεις
καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων αντιπροσωπεύουν μικρό και ελάχιστο αντίστοιχα
ποσοστό του συνόλου των πιστοδοτήσεων. Η πλειοψηφία των τελευταίων πληροί τις
προϋποθέσεις της λιανικής τραπεζικής (retail) ενώ οι υπόλοιπες κατατάσσονται στην κατηγορία
corporate. Σύμφωνα με νέες οδηγίες της Βασιλείας ΙΙΙ από τον Ιούνιο 2014 ως Corporate
χαρακτηρίζονται πλέον μόνο οι πελάτες με ακάλυπτο από εμπράγματες εξασφαλίσεις σε αστικά
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ακίνητα πιστοδοτικό όριο πάνω από 1.000.000 ευρώ. Όλοι οι άλλοι εμπίπτουν στην κατηγορία
Retail.
5.1.1 Δάνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συνοψίζονται ως εξής:
Κατά την 31/12/2016
Δάνεια και
Απαιτήσεις
κατά
πελατών
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση
Απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας
Υπόλοιπο

17.696.731,84
2.065.510,00
24.030.000,00
43.792.241,84
-12.644.435,96
31.147.805,88

Δάνεια και
Απαιτήσεις
κατά
Πιστωτικών
Ιδρυμάτων
484.214,85
0,00
0,00
484.214,85
0,00
484.214,85

Κατά την 31/12/2015
Δάνεια και
Απαιτήσεις
κατά
πελατών
16.979.514,19
11.051.102,48
16.095.924,67
44.126.541,34
-12.320.193,96
31.806.347,38

Δάνεια και
Απαιτήσεις
κατά
Πιστωτικών
Ιδρυμάτων
1.083.642,94
0,00
0,00
1.083.642,94
0,00
1.083.642,94

5.1.1.1 Δάνεια και απαιτήσεις – Ενηλικίωση
Κατά την 31/12/2016
Επιχειρηματικά
δάνεια
Ενήμερα
Καθυστερημένα 3-6 μήνες
Καθυστερημένα 6-12 μήνες
Καθυστερημένα > 12 μήνες
Οριστική καθυστέρηση
Σύνολο

18.284.120,00
552.820,00
0,00
11.290.960,00
9.473.930,00
39.601.830,00

Στεγαστικά
δάνεια
163.010,00
0,00
0,00
33.920,00
85.920,00
282.850,00

Καταναλωτικά
δάνεια
1.315.111,84
125.870,00
180.540,00
738.610,00
1.547.430,00
3.907.561,84

Σύνολο
19.762.241,84
678.690,00
180.540,00
12.063.490,00
11.107.280,00
43.792.241,84

Κατά την 31/12/2015
Επιχειρηματικά
δάνεια
Ενήμερα
Καθυστερημένα 3-6 μήνες
Καθυστερημένα 6-12 μήνες
Καθυστερημένα > 12 μήνες
Οριστική καθυστέρηση
Σύνολο

15.946.273,89
1.520.049,93
4.750.956,37
10.314.958,83
7.469.014,29
40.001.253,31
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Στεγαστικά
δάνεια
106.673,95
15.397,55
59.952,47
23.530,75
86.650,11
292.204,83

Καταναλωτικά
δάνεια
926.566,35
175.148,37
59.952,47
1.108.050,56
1.563.365,45
3.833.083,20

Σύνολο
16.979.514,19
1.710.595,85
4.870.861,31
11.446.540,14
9.119.029,85
44.126.541,34

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
5.1.1.2 Δάνεια και απαιτήσεις ανά κλάδο
Κατά την 31/12/2016
Επιχειρηματικά
δάνεια

Στεγαστικά
δάνεια

Καταναλωτικά
δάνεια

Σύνολο

Βιοτεχνία

5.360.960,00

0,00

0,00

5.360.960,00

Αγροτικός τομέας

1.506.640,00

0,00

0,00

1.506.640,00

Εμπόριο

12.065.761,84

0,00

0,00

12.065.761,84

Κατασκευές

5.665.770,00

0,00

0,00

5.665.770,00

Μεταφορές

425.850,00

0,00

0,00

425.850,00

Υπηρεσίες

14.814.950,00

0,00

0,00

14.814.950,00

Ιδιωτικά νοικοκυριά - Λοιπά
Σύνολο

0,00

282.850,00

3.669.460,00

3.952.310,00

39.839.931,84

282.850,00

3.669.460,00

43.792.241,84

Κατά την 31/12/2015
Επιχειρηματικά
δάνεια

Στεγαστικά
δάνεια

Καταναλωτικά
δάνεια

Σύνολο

Βιοτεχνία

2.267.796,68

0,00

0,00

2.267.796,68

Αγροτικός τομέας

3.974.365,55

0,00

0,00

3.974.365,55

12.817.958,32

0,00

0,00

12.817.958,32

5.609.703,05

0,00

0,00

5.609.703,05

Μεταφορές

285.671,67

0,00

0,00

285.671,67

Υπηρεσίες

14.934.602,71

0,00

0,00

14.934.602,71

111.155,33

292.204,83

3.833.083,20

4.236.443,36

40.001.253,31

292.204,83

3.833.083,20

44.126.541,34

Εμπόριο
Κατασκευές

Ιδιωτικά νοικοκυριά - Λοιπά
Σύνολο

5.1.1.3 Ανάλυση εξασφαλίσεων
Κατά την 31/12/2016

Επιχειρηματικά δάνεια
Στεγαστικά δάνεια
Καταναλωτικά δάνεια
Σύνολο

Εξασφαλίσεις
επί ακίνητης
περιουσίας

Χρηματοοικονομικές
εξασφαλίσεις

Λοιπές
εξασφαλίσεις

Σύνολο
εξασφαλίσεων

23.295.250,00

275.000,00

6.512.200,00

30.082.450,00

160.110,00

56.650,00

0,00

216.760,00

1.519.910,00

10.480,00

160.110,00

1.690.500,00

24.975.270,00

342.130,00

6.672.310,00

31.989.710,00

Κατά την 31/12/2015

Επιχειρηματικά δάνεια
Στεγαστικά δάνεια
Καταναλωτικά δάνεια
Σύνολο

Εξασφαλίσεις
επί ακίνητης
περιουσίας

Χρηματοοικονομικές
εξασφαλίσεις

Λοιπές
εξασφαλίσεις

Σύνολο
εξασφαλίσεων

21.891.835,23

525.337,29

8.762.199,85

31.179.372,37

262.580,37

60.677,67

9,00

323.267,04

1.917.069,44

15.359,76

161.797,53

2.094.226,73

24.071.485,04

601.374,72

8.924.006,38

33.596.866,14
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
5.1.1.4 Ρυθμίσεις δανείων
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που αναγνωρίζεται οικονομική αδυναμία του
πιστούχου να εξυπηρετήσει το δάνειο σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της δανειακής
σύμβασης. Αξιολογώντας αυτές τις δυσκολίες, η Τράπεζα τροποποιεί τους όρους της δανειακής
σύμβασης ώστε να μπορέσει ο οφειλέτης να αποπληρώσει. Για το χαρτοφυλάκιο λιανικής
τραπεζικής οι ρυθμίσεις αφορούν συνήθως σε επιμήκυνση της διάρκειας του αρχικού δανείου,
παροχή περιόδου χάριτος -με ή χωρίς καταβολή μόνο τόκων για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα- μείωση επιτοκίου κλπ. τροποποιήσεις όρων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε
δανειολήπτη.
Η τράπεζα εφαρμόζει τους προτεινόμενους από το εποπτικό πλαίσιο τύπους ρύθμισης, οι
οποίοι κατατάσσονται σε:
• Βραχυπρόθεσμους τύπους ρύθμισης: εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που οι δυσκολίες του
πιστούχου κρίνονται βάσιμα προσωρινές. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κεφαλαιοποίηση
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, Καταβολή μόνο Τόκων, Παροχή περιόδου χάριτος κλπ.
• Μακροπρόθεσμους τύπους ρύθμισης: εφαρμόζονται σε μεγαλύτερη διάρκεια με στόχο τη
μείωση της δόσης σε συνδυασμό ενδεχομένως με αύξηση του αριθμού και την παράταση του
χρόνου αποπληρωμής. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μείωση επιτοκίου, Παράταση Διάρκειας, κλπ.
• Τύπους οριστικής διευθέτησης: αφορούν στις περιπτώσεις που τερματίζεται ή μεταβάλλεται
ουσιαστικά η συμβατική σχέση, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης της τράπεζας
έναντι του οφειλέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου,
Διακανονισμός Απαιτήσεων, Ρευστοποίηση σε Πλειστηριασμό, Ρυθμίσεις Αναγκαστικού
Δικαίου, Μερική Διαγραφή Οφειλής κλπ.
Για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο οι λύσεις ρύθμισης που εφαρμόζονται ποικίλουν μεταξύ
διαφορετικών προγραμμάτων αποπληρωμής, τα οποία προσαρμόζονται στις τρέχουσες
συνθήκες της αγοράς και στην δυνατότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει, όπως είναι η
επέκταση της διάρκειας του δανείου ανάλογα με τον δανειολήπτη και τις ανάγκες του, η
μετατροπή του είδους δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, η πληρωμή για
κάποιο χρονικό διάστημα μόνο τόκων κλπ. Τόσο για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, όσο και
για τα χαρτοφυλάκια της λιανικής τραπεζικής, στους αντίστοιχους κανονισμούς καθυστερήσεων
και πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, υφίστανται καταγεγραμμένες οδηγίες – διαδικασίες με τις
οποίες αποτυπώνεται πλήρως το σύνολο των παρεχόμενων προϊόντων ρύθμισης, οι
προϋποθέσεις ένταξης των πιστούχων και η διαχείριση και παρακολούθηση ρυθμισμένων
δανείων από το στάδιο της έγκρισης μέχρι και το στάδιο καταγγελίας της σύμβασης. Η
πρόβλεψη απομείωσης υπολογίζεται σε ατομική ή συλλογική βάση ανά δανειολήπτη, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζεται από την Τράπεζα για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου.
Ανάλυση ρυθμισμένων
Συνολικό ποσό ρυθμισμένων δανείων και
απαιτήσεων
Κατά την 31/12/2016

Κατά την 31/12/2015

Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση

2.525.650,00

3.078.370,00

Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση

2.065.510,00

0,00

Απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις

5.742.230,00

11.005.440,00

10.333.390,00

14.083.810,00
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Ρυθμισμένα ανά κατηγορία
Κατά την 31/12/2016
Επιχειρηματικά δάνεια

Κατά την 31/12/2015

9.979.210,00

Στεγαστικά δάνεια
Καταναλωτικά δάνεια

13.917.530,00

1.900,00

48.440,00

352.280,00

289.120,00

10.333.390,00

14.255.090,00

Συνολικός πιστωτικός κίνδυνος: Ανοίγματα και στάθμιση σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013
Κατά την 31/12/2016
Ανοίγματα
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές
Πιστωτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις
Λιανική τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία
Σε αθέτηση
Μετοχές
Λοιπά

Συνολικό
ποσό
2.755.340,00
1.215.780,00
404.630,00
2.179.470,00
17.303.230,00
5.525.250,00
23.641.330,00
222.970,00
5.699.530,00
58.947.530,00

Απομείωση
0,00
0,00
0,00
0,00
-399.800,00
-206.920,00
-8.921.970,00
0,00
0,00
-9.528.690,00

Ποσά μετά τις
απομειώσεις

Σταθμισμένο
ποσό

2.755.340,00
1.215.780,00
404.630,00
2.179.470,00
16.903.430,00
5.318.330,00
14.719.360,00
222.970,00
5.699.530,00
49.418.840,00

912.000,00
226.070,00
80.930,00
2.092.390,00
6.451.650,00
1.915.630,00
17.866.610,00
222.970,00
5.319.930,00
35.088.180,00

Κατά την 31/12/2015
Ανοίγματα
Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες
Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές
Πιστωτικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις
Λιανική τραπεζική
Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία
Σε αθέτηση
Με υψηλό κίνδυνο
Μετοχές
Λοιπά

Συνολικό
ποσό
2.153.000,00
1.027.000,00
1.110.000,00
4.672.000,00
16.232.000,00
2.057.000,00
18.575.000,00
13.542.000,00
223.000,00
758.000,00
60.349.000,00

Απομείωση
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
-5.575.000,00
-3.779.000,00
0,00
0,00
-9.374.000,00

Ποσά μετά τις
απομειώσεις

Σταθμισμένο
ποσό

2.153.000,00
1.027.000,00
1.110.000,00
4.672.000,00
16.212.000,00
2.057.000,00
13.000.000,00
9.763.000,00
223.000,00
758.000,00
50.975.000,00

840.000,00
41.000,00
222.000,00
1.568.000,00
2.797.000,00
156.000,00
13.573.800,00
14.457.300,00
223.000,00
409.000,00
34.287.100,00

5.2 Κίνδυνος αγοράς
Η Τράπεζα δεν αντιμετωπίζει τέτοιο κίνδυνο, αφού δεν έχει μεγάλο ύψος χαρτοφυλακίου
συναλλαγών σε ένα είδος τραπεζικών εργασιών, ούτε συναλλαγές με θέσεις σε πολλά και
διαφορετικά προϊόντα και σε παράγωγα ή χρηματοπιστωτικά μέσα και βασικά εμπορεύματα, με
σκοπό την βραχυπρόθεσμη μεταπώληση ή αποκομιδή κερδών, από τυχόν αποκλίσεις των
τιμών αγοράς – πώλησης.
Εξάλλου, το γεγονός ότι κατέχει μόνο ελάχιστες μετοχές των εισηγμένων στο Χ.Α.
«Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» και «ΤΕΡΝΑ» και συμμετέχει με πολύ μικρό ποσό συνολικά σε
τρεις τοπικούς Συνεταιρισμούς, δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει ουσιαστικά τα αποτελέσματά της
σε ενδεχόμενη μείωση της αξίας τού εν λόγω χαρτοφυλακίου.
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5.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Τράπεζα εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σημαντικότερο μέρος
των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ.
5.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του εν λόγω κινδύνου αφορά στην ικανότητα της Τράπεζας να διατηρεί επαρκή
ρευστότητα για την εκπλήρωση των τρεχουσών και μελλοντικών χρηματοοικονομικών της
υποχρεώσεων. Επί του προκειμένου, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρευστότητα της Τράπεζας
κρίνεται ικανοποιητική τόσο ως προς το λόγο Ρευστών Διαθεσίμων (0 – 30 ημέρες) προς
Δανειακά Κεφάλαια, όσο και ως προς το λόγο Απαιτήσεων μείον Υποχρεώσεων (0 – 30 ημέρες)
προς Δανειακά Κεφάλαια. Άλλοι σημαντικοί δείκτες που κρίνονται ικανοποιητικοί είναι οι
ακόλουθοι:
2016

2015

2014

2013

9,60%

8,38%

19,38%

18,85%

122,61%

118,49%

108,76%

110,41%

Quickassets / Καταθέσεις
Χορηγήσεις/ Καταθέσεις

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα
με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών.
Κατά την 31/12/2016
Ανοίγματα
Υποχρεώσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις όψεως
πελατών
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
πελατών
Καταθέσεις προθεσμίας
πελατών
Δεσμευμένες καταθέσεις
πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

Overnight

2-7
ημέρες

8-30
ημέρες

1-3
μήνες

3-6
μήνες

άνω του
έτους

6-12
μήνες

Σύνολο

0

1.545.000

0

0

0

0

0

1.545.000

920.000

0

0

0

0

0

5.211.000

6.131.000

909.000

0

0

0

0

0

3.630.000

4.539.000

0

3.335.000

2.319.000

7.180.000

5.322.000

4.996.000

0

23.152.000

0
0

0
0

73.000
0

0
0

277.000
0

0
0

0
0

350.000
0

1.829.000

4.880.000

2.392.000

7.180.000

5.599.000

4.996.000

8.841.000

35.717.000

άνω του
έτους

Σύνολο

Κατά την 31/12/2015
Ανοίγματα
Υποχρεώσεις σε πιστωτικά
ιδρύματα
Καταθέσεις όψεως πελατών
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
πελατών
Καταθέσεις προθεσμίας
πελατών
Δεσμευμένες καταθέσεις
πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

Overnight

2-7
ημέρες

8-30
ημέρες

1-3 μήνες

3-6
μήνες

6-12
μήνες

0
0

0
986.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6.134.000

0
7.120.000

0

1.285.200

0

0

0

0

5.690.800

6.976.000

0

0

0

14.980.000

2.744.000

4.322.000

0

22.046.000

0
0
0

0
0
2.271.200

0
0
0

0
0
14.980.000

0
0
2.744.000

0
0
4.322.000

0
0
11.824.800

0
0
36.142.000
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5.5 Κίνδυνος επιτοκίων
Η Τράπεζα δεν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο, καθώς δεν έχει ανοίγματα σε Ομόλογα και Έντοκα
Γραμμάτια Δημοσίου ούτε υπάρχουν ανοίγματα σε δάνεια ή καταθέσεις, που να συνδέονται με
επιτόκια σε ξένα νομίσματα ή τιμών συναλλάγματος.
Η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη του κόστους χρήματος, ούτως ώστε να λαμβάνονται
εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα σε
περιόδους απότομης διακύμανσης των επιτοκίων χορηγήσεων (μείωση) και καταθέσεων
(αύξηση).
5.6 Κίνδυνος συγκέντρωσης
Οι πιο σημαντικές διαστάσεις συγκέντρωσης που μπορεί να αναγνωριστούν στο πλαίσιο των
όσων καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι της γεωγραφικής, των κλάδων δραστηριότητας
και της ονομαστικής.
Ως προς την πρώτη, το γεγονός ότι το σύνολο των πιστοδοτήσεων κατευθύνεται σε επιχειρήσεις
του Ν. Πιερίας, δημιουργεί εξ ορισμού σημαντικό κίνδυνο συγκέντρωσης που εμφανίζεται με
δύο τουλάχιστον μορφές: τον συστημικό έναντι κοινών παραγόντων που αφορούν στο Νομό
(π.χ. κοινή έκθεση των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα είτε σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες είτε σε ασθένειες/μολύνσεις είτε σε απώλεια πόρων εξαιτίας μεταβολών στην
Ευρωπαϊκή Κ.Α.Π. ή στον πολιτικό σχεδιασμό ή στη χρηματοδότηση του Νομού κλπ) και τον
δομικό έναντι αλληλοεξαρτώμενων κλάδων (π.χ. σημαντική μείωση στα έσοδα του κλάδου των
κατασκευών λόγω μείωσης της ζήτησης για νέες κατοικίες ή του κλάδου του λιανεμπορίου
λόγω μείωσης της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά, που επήλθαν από απώλεια εισοδήματος
σε συγκεκριμένες κοινωνικές/οικονομικές ομάδες ή του τουριστικού κλάδου λόγω της
οικονομικής εν γένει ύφεσης κλπ).
Ως προς τη δεύτερη, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματικών χορηγήσεων
κατευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, η πλειοψηφία των οποίων δραστηριοποιείται στον
τριτογενή τομέα, που παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση λόγω της οικονομικής ύφεσης.
Συνέπεια –εν μέρει- του κινδύνου γεωγραφικής συγκέντρωσης είναι και ο κίνδυνος
συγκέντρωσης (ονομαστικής) σε ορισμένους μεγάλους πελάτες, αφού το 20% του συνολικού
αριθμού των πιστούχων ευθύνεται για το 80% της συνολικής δανειακής έκθεσης.
5.7 Κίνδυνος φήμης
Η Τράπεζα δεν διατρέχει κίνδυνο φήμης, καθώς η Διοίκηση:
● Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και
γενικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος (με φυσικό ή ηλεκτρονικό
τρόπο).
● Διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα, τις σχέσεις της με την πελατεία
● Λειτουργεί Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Από την άλλη μεριά, το ενδεχόμενο δημιουργίας δυσμενών σχολίων και κατ’ επέκταση
προβλημάτων από την πορεία του κλάδου γενικότερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι όποιες
πάντως δυσμενείς εντυπώσεις προκλήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την ανάκληση των αδειών
λειτουργίας 6 συνολικά Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Διοίκηση τα αντιμετώπισε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν δημιουργήθηκε αρνητικό, σε βάρος της Τράπεζας, κλίμα.
5.8 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου – Κεφαλαιακή επάρκεια
Σκοπός της Τράπεζας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας
συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους της και οφέλη στους λοιπούς
ενδιαφερόμενους καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το κόστος
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
κεφαλαίου.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες για τα έτη 2016 (κατά Βασιλεία ΙΙΙ
– CRD IV) και 2015.

Κατά την
31/12/2016
1. Συνολικά σταθμισμένο ενεργητικό (για τον π.κ.)
2. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο
3. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο
4. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο συγκέντρωσης
5. Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων
6. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε.)
7. Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Κατά την
31/12/2015

35.087,43
2806,99
175,40
810,00
3.792,39
3.652,10
9,79

35.614,60
2.849,17
173,4
725
3.747,57
3.291,11
9,2

5.9 Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων
των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Τράπεζας:
Λογιστική αξία
Κατά την
31/12/2016
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ταμείο & διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις από Π.Ι.
Δάνεια & απαιτήσεις από πελάτες
ΧΣΕ στην εύλογη μέσω Α/Χ
ΧΣΕ διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς Π.Ι.
Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς πελάτες
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2015

Εύλογη αξία
Κατά την
31/12/2016

Κατά την
31/12/2015

2.942.646,78
484.214,85
31.147.805,88
3.553,64
914.071,14

2.425.365,76
1.083.642,94
31.806.347,38
3.553,64
914.071,14

2.942.646,78
484.214,85
31.147.805,88
935,00
11.137,11

2.425.365,76
1.083.642,94
31.806.347,38
808,62
11.137,11

1.544.520,38
34.171.941,11
71.208.753,78

3.739.690,16
32.401.326,23
72.373.997,25

1.544.520,38
34.171.941,11
70.303.201,11

3.739.690,16
32.401.326,23
71.468.318,20

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή
υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία
και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. Σε αυτό το επίπεδο
περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών ή παρόμοιες τεχνικές, καθώς και μέσα για τα
οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί κρίση ή εκτίμηση από τη Διοίκηση.
Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε
μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας.
Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015:
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατά την
31/12/2016
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
ΧΣΕ στην εύλογη μέσω Α/Χ
ΧΣΕ διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο

Κατά την
31/12/2015

935,00
11.137,11
12.072,11

6. Καθαρά έσοδα από τόκους

808,62
11.137,11
11.945,73

Ιεραρχία
Εύλογης αξίας
Επίπεδο 1
Επίπεδο 3

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Έσοδα από τόκους χορηγήσεων
Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε Π.Ι.
Λοιπά έσοδα από τόκους
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι καταθέσεων πελατών
Τόκοι προς Π.Ι.
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

2.123.746,77
12.789,73
31.856,21
2.168.392,71

1.359.275,80
39.556,01
23.976,79
1.422.808,60

-695.579,61
-64.854,16
-760.433,77

-973.541,14
-68.903,92
-1.042.445,06

1.407.958,94

380.363,54

7. Καθαρά Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές & προμήθειες
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016

Χρήση 1/1 31/12/2015

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Προμήθειες κινήσεως κεφαλαίων
Προμήθειες διαχειρίσεως χρεογράφων και ξένων
περιουσιακών στοιχείων
Προμήθειες διαφόρων εργασιών
Έσοδα από προμήθειες

152.368,24
4.700,00

185.550,70
2.785,00

10.664,88

10.983,95

69.011,33
236.744,45

41.607,90
240.927,55

Διάφορα έξοδα - προμήθειες
Έξοδα - προμήθειες

-54.640,93
-54.640,93

-36.991,75
-36.991,75

Υπόλοιπο

182.103,52

203.935,80

8. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Εισπράξεις τελών επικοινωνίας
Ειδικές επιχορηγήσεις
Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

2.825,18
6.810,98
77.408,83
87.044,99
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
9. Λειτουργικά Έξοδα
Κόστος προσωπικού
Χρήση 1/1 31/12/2016
Αμοιβές προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις απόλυσης
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

-434.584,16
-4.504,53
-109.266,42
-8.080,33
-556.435,44

-427.169,96
-500,00
-89.125,95
0,00
-516.795,91

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Χρήση 1/1 31/12/2016
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Συνδρομές-εισφορές
Λοιπά διάφορα έξοδα
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

-98.834,40
-43.944,00
-78.543,04
-33.098,41
-92.710,90
-26.040,03
-72.752,31
-37.422,32
-483.345,41

-100.350,14
-39.123,00
-46.530,34
-27.627,21
-72.441,96
-4.314,99
-63.371,49
-12.527,08
-366.286,21

10. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ζημιές από διαγραφές δανείων-προμηθειών
Τόκοι προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

-614,40
-1.104,15
0,00
-240,00
-1.958,55

-6.084,35
0,00
-42.064,58
-30.520,64
-78.669,57

11. Λοιπές απομειώσεις
Οι λοιπές απομειώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Κέρδη/(ζημίες) από ΧΣΕ αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
μέσω ΑΧ (σημείωση 16)

Χρήση 1/1 31/12/2015

126,38

193,86

Κέρδη/(ζημίες) από ΧΣΕ διαθέσιμα προς πώληση (σημείωση
17)

0,00

-308.006,44

Ζημίες απομείωσης αξίας επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία (σημείωση 20)

0,00

-284.000,00

0,00

-117.232,82

126,38

-709.045,40

Ζημίες απομείωσης αξίας ακινήτων από πλειστηριασμούς
(σημείωση 21)
Υπόλοιπο

12. Φόροι Εισοδήματος

43

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016

Χρήση 1/1 31/12/2015

Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων

0,00
0,00
3.291,95
0,00

0,00
0,00
715.903,01
0,00

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

3.291,95

715.903,01

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για
σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής
αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax
assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Τράπεζα ετεροχρονισμένη
φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης

Χρήση 1/1 31/12/2015

2.415.554,88
-54.608,71

2.413.551,67
-58.160,40

2.360.946,17

2.355.391,27

Χρήση 1/1 31/12/2016
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

Χρήση 1/1 31/12/2015

2.355.391,27
3.291,95
2.262,95
2.360.946,17

1.645.743,97
715.903,01
-6.255,71
2.355.391,27

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

-6.685,74

3.551,69

0,00

-3.134,04

-51.474,67

0,00

0,00

-51.474,67

-58.160,40

3.551,69

0,00

-54.608,71

2.024.847,46

-36,65

0,00

2.024.810,81

9.699,77

-223,09

2.262,95

11.739,62

Κατά την
31/12/2015

Κατά την
31/12/2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς
αποσβέσεως

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Απομείωση αξίας λογαριασμών
εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Απομείωση αξίας χρεογράφων
Απομείωση αξίας συμμετοχών
Απομείωση επενδυτικών ακινήτων
Απομείωση ακινήτων πλειστηριασμού

Καθαρές αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις στην
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης

796,06
261.850,87
82.360,00
33.997,52
2.413.551,67

0,00
0,00
0,00
-259,74

0,00
0,00
0,00
0,00
2.262,95

796,06
261.850,87
82.360,00
33.997,52
2.415.554,88

2.355.391,27

3.291,95

2.262,95

2.360.946,17

13. Κέρδη / (Ζημιές) ανά μερίδιο
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών / (ζημιών) ανά μερίδιο έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016

Χρήση 1/1 31/12/2015

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους συνεταίρους της Τράπεζας

272.770,57

-2.508.042,27

Μέσος σταθμισμένος αριθμός συνεταιριστικών μεριδίων σε
κυκλοφορία

191.282,84

186.800,00

0,00

0,00

191.282,84

186.800,00

1,42

-13.426,35

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μερίδιων
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός συνεταιριστικών
μεριδίων σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μερίδιο (Σε €)

14. Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, Ταμειακά ισοδύναμα, Απαιτήσεις κατά
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Χρήση 1/1 31/12/2016
Ταμείο
Επιταγές γραφείου συμψηφισμού
Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Υπόλοιπο

189.797,89
362.310,57
2.390.538,32
2.942.646,78

Χρήση 1/1 31/12/2015
175.047,82
433.220,33
1.817.097,61
2.425.365,76

Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τρεχούμενο λογαριασμό στην ΤτΕ. Η ΤτΕ είναι ο
κύριος ρυθμιστής των πιστωτικών ιδρυμάτων και απαιτεί από όλα τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα να διατηρούν καταθέσεις στη ΤτΕ που
αντιστοιχούν στο 1% των συνολικών καταθέσεων των πελατών τους. Όπως προβλέπεται και
από την ΕΚΤ. Οι καταθέσεις της Τράπεζας στην ΤτΕ τοκίζονται με το επιτόκιο
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (0.07% την 31 Δεκεμβρίου 2016).
Χρήση 1/1 31/12/2016
Καταθέσεις Όψεως σε Πιστωτικά Ιδρύματα
Καταθέσεις Προθεσμίας σε Πιστωτικά Ιδρύματα
Λοιπές απαιτήσεις

484.214,85
0,00
0,00
484.214,85
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Χρήση 1/1 31/12/2015
1.083.642,94
0,00
0,00
1.083.642,94

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
15. Δάνεια και Απαιτήσεις από πελάτες
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους. Το σύνολο των
εμπορικών απαιτήσεων της Τράπεζας, το οποίο ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, αναλύεται ως
ακολούθως:

Χρήση 1/1 31/12/2016
Επιχειρηματικά δάνεια
Στεγαστικά δάνεια
Καταναλωτικά δάνεια

Χρήση 1/1 31/12/2015

39.839.931,84
282.850,00
3.669.460,00
43.792.241,84
-12.644.435,96
31.147.805,88

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας
Υπόλοιπο

40.001.253,31
292.204,83
3.833.083,20
44.126.541,34
-12.320.193,96
31.806.347,38

Την 31/12/2016, εμπορικές απαιτήσεις της Τράπεζας αξίας € 12.644.435,96 είχαν απομειωθεί.
Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων την 31/12/2016 ανερχόταν στο
ποσό των € 12.644.435,96 (2015: € 12.320.193,26). Η κίνηση των εν λόγω απαιτήσεων, οι
οποίες αφορούν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Υπόλοιπο ενάρξεως
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως
Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες
Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Υπόλοιπο λήξεως

Χρήση 1/1 31/12/2015

-12.320.193,96
-324.242,00
0,00
0,00
-12.644.435,96

-10.883.483,79
-1.436.710,17
0,00
0,00
-12.320.193,96

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων υφίστανται ενέχυρα συνολικού ποσού €
31.989.710,00 .
16.

Χρηματοοικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

στην

εύλογη

αξία

μέσω

των

αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν χρηματοοικονομικά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν μετοχές άλλων εταιρειών που κατέχει η
Τράπεζα και οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Χρήση 1/1 31/12/2016
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε.
DHE-Tέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Υπόλοιπο

16,13
918,87
935,00

Χρήση 1/1 31/12/2015
4,20
804,42
808,62

Η αποτίμηση τους γίνεται με την τιμή κλεισίματος 31/12/2016.
Το κέρδος που προέκυψε από την αποτίμηση κατά την 31/12/2016 ποσού € 126,38
καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
17. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της Τράπεζας αναλύονται ως εξής:
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Κατά την 31/12/2016
Λογιστική
αξία
Σ.Ε.Η.Π. ΠΕ
Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ
Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα ΑΕ
Συνεταιριστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου
Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού
ΟΛΥΜΠ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Υπόλοιπο

Κατά την 31/12/2015

Ποσοστό
συμμετοχής

Λογιστική
αξία

Ποσοστό
συμμετοχής

0,00
3.120,18
0,00
5.094,09
0,00
0,00

0,83%
2,92%
Σε εκκαθάριση
0,03%
Σε εκκαθάριση
Σε εκκαθάριση

0,00
3.120,18
0,00
5.094,09
0,00
0,00

0,83%
2,92%
0,18%
0,03%
Σε εκκαθάριση
Σε εκκαθάριση

2.922,84

0,07%

2.922,84

0,07%

0,00
11.137,11

2,22%

0,00
11.137,11

2,22%

Η κίνηση του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Υπόλοιπο έναρξης
Αποκτήσεις
Ζημιές από αποτίμηση
Υπόλοιπο τέλους

Χρήση 1/1 31/12/2015

11.137,11
0,00
0,00
11.137,11

196.869,33
100.000,00
-308.006,44
11.137,11

18. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αναλύονται ως ακολούθως:

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2015

0,00

108.623,57

337.426,20

446.049,77

Προσθήκες χρήσεως 2016

0,00

18.966,38

105.021,01

123.987,39

Εκποιήσεις χρήσεως 2016

0,00

0,00

-29.836,96

-29.836,96

Σύνολο κατά την 31/12/2016

0,00

127.589,95

412.610,25

540.200,20

Κατά την 31/12/2015

0,00

99.145,53

294.771,03

393.916,56

Προσθήκες χρήσεως 2016

0,00

1.145,72

25.644,87

26.790,59

Εκποιήσεις χρήσεως 2016

0,00

0,00

-29.836,43

-29.836,43

Σύνολο κατά την 31/12/2016

0,00

100.291,25

290.579,46

390.870,72

Κατά την 31/12/2015

0,00

9.478,04

42.655,17

52.133,21

Κατά την 31/12/2016

0,00

27.298,70

122.030,79

149.329,48

Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας δεν υφίστανται υποθήκες.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

19. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αναλύονται ως ακολούθως:
Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2015
Προσθήκες χρήσεως 2016
Εκποιήσεις χρήσεως 2016
Σύνολο κατά την 31/12/2016

289.739,38
36.307,16
0,00
326.046,54

289.739,38
36.307,16
0,00
326.046,54

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2015
Προσθήκες χρήσεως 2016
Εκποιήσεις χρήσεως 2016
Σύνολο κατά την 31/12/2016

265.602,75
12.488,08
0,00
278.090,83

265.602,75
12.488,08
0,00
278.090,83

24.136,63
47.955,71

24.136,63
47.955,71

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2015
Κατά την 31/12/2016

20. Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν την εύλογη αξία ιδιόκτητου οικοπέδου έκτασης 2.751,75 m2
στην Κατερίνη το οποίο αποκτήθηκε εντός της χρήσεως 2008 έναντι συνολικού τμήματος €
1.357.498,85 συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων απόκτησης. Επί του παγίου έχει
πραγματοποιηθεί απομείωση στην προηγούμενη χρήση συνολικής αξίας 284 χιλ ευρώ.
21.Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα Λοιπά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ)
Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιποί Χρεώστες
Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
Δοσμένες εγγυήσεις
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές επίδικες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας ακινήτων από
πλειστηριασμούς
Υπόλοιπο
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Χρήση 1/1 31/12/2015

912.377,84
32.247,89
0,00
653.931,47
34,63
66,30
633.035,82
120.140,70
2.351.834,65

900.050,64
120.865,85
63,40
653.931,47
723,19
18.716,66
652.198,81
215.921,62
2.562.471,64

-117.232,82

-117.232,82

2.234.601,83

2.445.238,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
22. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα και Πελάτες
α) Καταθέσεις Π.Ι.
Χρήση 1/1 31/12/2016
Καταθέσεις όψεως Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Καταθέσεις προθεσμίας Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

1.544.520,38
0,00
1.544.520,38

1.933.089,33
1.806.600,83
3.739.690,16

β) Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς πελάτες
Χρήση 1/1 31/12/2016
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
Καταθέσεις προθεσμίας
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

6.130.637,54
4.539.370,63
23.501.932,94
34.171.941,11

4.636.063,12
6.426.236,78
21.339.026,33
32.401.326,23

23. Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζομένους
Η υποχρέωση της Τράπεζας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα
του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες
παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους
που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2016

Κατά την
31/12/2015

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως

33.447,47

50.299,31

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως

-8.080,33

0,00

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως

7.311,04

4.719,57

Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές

7.803,28

-21.571,41

40.481,46

33.447,47

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

Η υποχρέωση της Τράπεζας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε
από ανεξάρτητη Εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και
υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως ακολούθως:
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Κατά την
31/12/2016
Κόστος υπηρεσίας

Κατά την
31/12/2015

6.808,69

4.011,01

502,35

708,56

Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές

0,00

0,00

Επίδραση περικοπής

0,00

0,00

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους

0,00

0,00

7.311,04

4.719,57

Χρηματοοικονομικό κόστος

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως

33.447,47

50.299,31

6.808,69

4.011,01

502,35

708,56

7.803,28

-21.571,41

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως

-8.080,33

0,00

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

40.481,46

33.447,47

Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:
Μέθοδος της προβεβλημένης
πιστούμενης μονάδας

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού
Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20

0,00%
0,00%
0,90%
Μηδέν

24. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 1/1 31/12/2016
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Τόκοι χρήσεως δουλευμένοι
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μκ
Λοιπές υποχρεώσεις διάφορες
Υπόλοιπο

22.112,62
24.277,82
125.323,08
7.099,90
533.318,44
712.131,86

Χρήση 1/1 31/12/2015
29.113,09
20.161,49
116.617,25
0,00
452.640,83
618.532,66

25. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της 22/12/2015, κάθε συνεταιριστική
μερίδα διαιρέθηκε σε 10 αυτοτελείς συνεταιριστικές μερίδες με ταυτόχρονη μείωση της
ονομαστικής αξίας της από € 293,47 σε € 29,35 και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς
συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας € 293,47 με 10 αυτοτελείς συνεταιριστικές μερίδες,
ονομαστικής αξίας € 29,35. Εντός της κλειόμενης χρήσης εκδόθηκαν 25.304 συνεταιριστικά
μερίδια και ακυρώθηκαν 14.551 μερίδια, αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2016, το συνεταιριστικό
κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από 197.353 μερίδια, ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστο.
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26. Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Χρήση 1/1 31/12/2016
Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο εις νέο
Υπόλοιπο

Χρήση 1/1 31/12/2015

1.620.452,07
478.737,51
1.304.762,49
957.709,88
-6.189.528,81
-1.827.866,86

1.620.938,63
478.737,51
1.304.762,49
957.709,88
-6.460.051,00
-2.097.902,49

Η διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο έχει δημιουργηθεί από αυξήσεις του
Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, οι οποίες πραγματοποιούνταν με την έκδοση νέων
μεριδίων και τη διάθεση αυτών σε τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού, τουλάχιστον, 10% των
καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του
αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μεριδίων.
Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον 5% για το
σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της προβλεπόμενης
από το άρθρο 43 του καταστατικού, αποζημίωσης εξερχομένων συνεταίρων.
27. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Η Τράπεζα θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους
που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και
τα υπόλοιπα της Τράπεζας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2016 και την 31η Δεκεμβρίου 2016,
αντίστοιχα, ήταν οι εξής:
Κατά την 31/12/2016
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δάνεια

Καταθέσεις

Μέλη Δ.Σ.

42.150,00

218.080,00

Διευθυντικά στελέχη

65.460,00

8.310,00

Σύνολο

65.460,00

226.390,00

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της
Τράπεζας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2016 ανήλθαν σε € 136.050,00.
28. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
28.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάστασης της Τράπεζας.
28.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις
Οι ισχύουσες κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015 εγγυητικές επιστολές ανέρχονται στο
ποσό € 5.846.133,45 και € 11.325.295,25 αντίστοιχα, που καλύπτονται με προσημείωση επί
ακινήτων εμπορικής αξίας € 660.195,53 € και € 3.792.581,62, αντίστοιχα.
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Πλέον των ανωτέρω υφίστανται εγγυητικές σε προσωρινή κατάπτωση συνολικής αξίας ευρώ
154.334,06 για τις οποίες δεν είναι βέβαιη η ζημία.
Στα πλαίσια της σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Τράπεζα
Πειραιώς ο οποίος κατά την 31/12/2016 έχει διαμορφωθεί στο ποσό € 19,5 χιλ. έχει παρασχεθεί
ενέχυρο επί απαιτήσεων της Συνεταιριστικής Τραπέζης (Δανείων) ονομαστικής αξίας €
2.239.420,00 το οποίο κατά το έτος 2017 έχει εξοφληθεί ολοσχερώς.
28.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Τράπεζα δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2016 και επομένως. οι
φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Συνεπώς, σε
ενδεχόμενους μελλοντικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, είναι πιθανόν να
προκύψουν επιπλέον πρόστιμα και προσαυξήσεις, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο. εκτιμάται ότι δεν θα έχουν σημαντική
επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.
28.4 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Δεν υπάρχουν.
29. Μεταγενέστερα Γεγονότα
Δεν υφίστανται σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα.

Κατερίνη, 29 Μαίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μηλιώτης Νικόλαος
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 295409

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τσιαλός Γεώργιος
Α.Δ.Τ.: ΑΒ725363
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Ο Ταμίας του Δ.Σ.

Γεώργιος Μελετλίδης
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 358963

