ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Τράπεζα, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Τραπέζης (www.dramabank.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Έδρας Τράπεζας:
Αρ. ΓΕΜΗ:
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων από το Δ.Σ.:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
Διεύθυνση Διαδικτύου:

Μ. Αλεξάνδρου 7, Τ.Κ. 66100, Δράμα
051772519000
Τράπεζα της Ελλάδος & Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
15.6.2016
Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101
Grant Thornton A.E. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127
Με σύμφωνη γνώμη - Έμφαση θεμάτων - Άλλο θέμα
www.dramabank.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Πρόεδρος
Παύλος Ζαχαριάδης - 'Α Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ελματζόγλου - 'Β Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Γεωργιάδης - Μέλος
Ηρακλής Τοπαλίδης - Μέλος
Γεώργιος Χατζησαρόγλου - Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Πετσάνης - Αναπληρωτής Γραμματέας
Ανέστης Σαββίδης - Ταμίας
Δημήτριος Περσίδης - Αναπληρωτής Ταμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
∆άνεια και άλλες απαιτήσεις από πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31.12.2015

31.12.2014

2.297.127
18.374
31.010
34.454.809
(10.035.000)

2.479.593
551.126
47.594
35.150.443
(8.012.039)

4.091.504
17.425
1.754.962
1.276.060

4.215.118
26.549
913.378
1.460.921

Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
Σύνολο Ενεργητικού

107.710
34.013.982

97.898
36.930.580

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό
Λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)

6.059.130
23.502.631
92.056
386.626
30.040.443

30.705.449
78.199
415.826
31.199.474

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα πάγια στοιχεία
Απαίτησεις από αναβαλλόμενους φόρους
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων (α) + (β)

4.625.451
2.114.351
1.863.394
(4.629.657)
3.973.539
34.013.982

Από 1.1 έως
31.12.2015
31.12.2014

Έμμεση μέθοδος / Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

4.624.229
2.113.948
1.863.284
(2.870.355)
5.731.106
36.930.580

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Προσαρμογές στα Κέρδη / (Ζημίες) για:
Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων
Προβλέψεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων

(2.600.886)

(100.867)

95.515
5.822
2.022.961

112.724
8.513
120.000

46.584
13.857
18.807
(397.339)

11.477
151.847

(α)

695.634
184.861
6.059.130
(7.202.818)
(29.200)
(292.393)
(689.732)
(689.732)

1.821.318
(1.099.089)
(1.321.976)
(240.392)
(840.140)
(688.293)
(688.293)

(β)

(713)
(9.812)
(16.584)
(27.110)

(20.168)
1.071.880
1.051.712

1.625

9.313

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αφυπηρέτησης
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων που σχετίζονται με
λειτουργικές δραστηρίοτητες
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών
Λοιπών στοιχείων ενεργητικού
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεων προς πελάτες
Λοιπών υποχρεώσεων
Καθαρες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού
Απόκτηση θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή συνεταιριστικού κεφαλαίου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗ (μεταβάσης σε ΔΠΧΑ)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(γ)

1.625

9.313

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών ροών (α) + (β) + (γ)
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως

(715.217)
3.030.719

372.732
2.657.987

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

2.315.501

3.030.719

`
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Καθαρή θέση έναρξης σύμφωνα με τις αρχές του Κ.Λ.Σ.Τ.
Αναγνώριση υπεραξίας από αποτίμηση ακινήτων στο τεκμαιρόμενο κόστος
Αναγνώριση προβλέψεων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

1.1.2015
7.911.829
2.491.720

1.1.2014
7.942.873
2.491.720

(78.750)

(70.000)

Αναγνώριση προβλέψεων για επισφαλή δάνεια
Αναγνώριση προβλέψεως υποτίμησης αξίας συμμετοχής στην Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.

(5.000.000)
(471.780)

(5.000.000)
(471.780)

Αναγνώριση
προβλέψεων
για μη ανακτήσιμες προκαταβολές
Διαφορά
αποσβέσεων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων μεταξύ Δ.Π.Χ.Α. και Κ.Λ.Σ.Τ.
Επίδραση αναβαλλόμενης φορολογίας
Προσαρμογή προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού βάσει Ν. 2112/1920
Διαγραφή αναπόσβ. αξίας άυλων στοιχείων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
Καθαρή θέση έναρξης σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Π.Χ.Α.

(27.495)

-

(9.967)
913.378
14.236
(12.066)
5.731.106

2.822
765.334
25.713
(12.066)
5.674.616

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Καθαρή μεταβολή συνεταιριστικού κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

31.12.2015
5.731.106
(1.759.302)
1.735
3.973.539

31.12.2014
5.674.616
47.177
9.313
5.731.106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από 1.1 έως
31.12.2015
31.12.2014
1.199.477

2.217.919

(704.555)
494.922
155.852
(547)
155.304

(1.115.337)
1.102.582
197.741
(243)
197.498

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά διοικητικά έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

13.532
663.757
(582.429)
(454.768)
(113.450)
(17.953)
(1.168.599)

9.228
1.309.308
(619.882)
(420.057)
(121.237)
(12.059)
(1.173.235)

Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) αποτίμησης
Λοιπά αποτελέσματα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Αναβαλλόμενος φόρος
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

(2.022.961)
(46.584)
(26.499)
(2.600.886)
841.584
(1.759.302)

(120.000)
(82.141)
(34.799)
(100.867)
148.044
47.177

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα
Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους

(1.759.302)

47.177

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
Σταθμισμένος αριθός μερίδων
Bασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά μερίδα σε ευρώ

(1.759.302)
94.578
(18,60)

47.177
94.494
0,50

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
Έσοδα προµηθειών
Έξοδα προµηθειών
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

1. Η Τράπεζα δημοσιεύει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις εκφρασμένες σε Δ.Π.Χ.Α..
2. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τράπεζας αναφέρονται στη σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.
4. Επί των ακινήτων της Τράπεζας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη (Δ.Λ.Π. 24) για την περίοδο αναλύονται ως εξής:
2015
2014
Δάνεια
2.204.487
2.325.010
Καταθέσεις
77.132
46.761
Εγγυητικές επιστολές σε ισχύ
62.090
79.932
Αμοιβές & λοιπές παροχές βασικών Διοικητικών Στελεχών
93.494
68.981
Αμοιβές & αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. & Επιτροπών
1.420
1.580
Μερίδες
1.404
1.404
6. Το απασχολούμενο προσωπικό στην Τράπεζα την 31.12.2015 ανέρχεται σε 18 άτομα έναντι 20 ατόμων κατά την 31.12.2014.
7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2016, η Τράπεζα εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του
Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, αναφορικά με την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε
οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
8. Τα θέματα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των νομίμων ελεγκτών της χρήσης 2015, διατυπώνονται ως εξής:
"Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2.2, 3.2, 4.3.4 & 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στα εξής θέματα:
α) στις υφιστάμενες αβεβαιότητες και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τον τραπεζικό κλάδο,
β) στην περιορισμένη ρευστότητα της Τράπεζας, γ) στην ευαισθησία του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με την υφιστάμενη αβεβαιότητα
και την εξέλιξη σημαντικού αριθμού ρυθμισμένων δανείων, δ) στην ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που βασίζεται σε
μελλοντική κερδοφορία και στις πολλαπλές αβεβαιότητες, εκτιμήσεις και υποθέσεις που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά σχέδια της Τράπεζας ή
διάδοχου νομικού προσώπου σε περίπτωση συγχώνευσης, ε) στο γεγονός ότι οι ενέργειες της Διοίκησης, που αφορούν τη συγχώνευση της
Τράπεζας με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό και την αντιμετώπιση ορισμένων εκ των άνω θεμάτων, είναι σε εξέλιξη, αλλά η διαδικασία δεν
ελέγχεται αποκλειστικά από αυτή, ενώ τα αποτελέσματα της πιθανής συγχώνευσης δεν μπορούν ex-ante να αξιολογηθούν με βεβαιότητα. Τα
παραπάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την
ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ως άνω
αναφερθέντα θέματα."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 903412

ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 401414

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 226091
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 21498 Α' ΤΑΞΗΣ

