ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
(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.

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
27-Δεκ-18
Κωνσταντίνος Εμ. Αντωνακάκης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781
Grant Thornton A.E. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127
Γνώμη με Επιφύλαξη & Θέματα Έμφασης
www.dramabank.gr
www.evrosbank.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Πρόεδρος
Γεώργιος Βογιατζής - 'Α Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Ρίζος - 'Β Αντιπρόεδρος
Αλκιβιάδης Παπαδημητρίου - Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Περσίδης - Ταμίας
Χαράλαμπος Σεβαστίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Κεσκίνογλου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σοφία Ουζούνη - Εκτελεστικό Μέλος
Μανασής Κωνσταντινίδης - Εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

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
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα πάγια στοιχεία
Απαίτησεις από αναβαλλόμενους φόρους
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς
Σύνολο Ενεργητικού

`

31.12.2016

31.12.2017

8.701.694
245.429
30.511
89.274.132
(24.799.988)
6.362.901
46.712
4.741.282
3.842.646
243.760
88.689.079

4.664.687
164.264
30.605
89.164.850
(24.812.154)
6.520.994
103.459
4.680.828
3.785.319
262.497
84.565.349

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

5.665.929
73.928.840
268.044
1.552.713
81.415.526

5.084.553
70.543.089
254.428
1.197.207
77.079.277

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

10.522.278
4.547.107
4.315.316
34.699
(12.145.848)
7.273.552
88.689.079

10.957.103
4.112.282
4.315.316
(11.898.629)
7.486.072
84.565.349

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2017 και 1.1.2016 αντίστοιχα)

7.486.072

3.973.539

Επίδραση συγχώνευσης /
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Καθαρή μεταβολή συνεταιριστικού κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)

(247.219)
34.699
7.273.552

3.620.277
(376.392)
268.648
7.486.072

Από 1.1 έως
31.12.2017
31.12.2016

Έμμεση μέθοδος / Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
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
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αφυπηρέτησης
Άλλα μη ταμειακά έξοδα / (έσοδα)

(305.419)

(487.444)

287.436
2.793
6.250
49.788
94
40.942

288.003
2.785
668.000
(29.833)
6.250
22.845
26.064
496.672

(α)

(121.449)
(38.590)
581.376
3.385.751
310.831
4.117.918
4.158.860
4.158.860

214.773
(700.352)
(4.574.577)
3.889.155
137.426
(1.033.574)
(536.902)
(536.902)

(β)

(75.388)
(75.388)

405
(28.421)
(28.016)

34.699
34.699
4.118.171
4.828.951
8.947.122

268.648
268.648
(296.270)
5.125.221
4.828.951

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 χρηματ/κών μέσων διαθεσίμων προς πώληση και κατεχόμενων μέχρι τη λήξη
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή συνεταιριστικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών ροών (α) + (β) + (γ)
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

(γ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Από 1.1 έως
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

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

4.114.886
(1.481.581)
2.633.306
351.279
(46.043)
305.236

3.767.409
(1.570.054)
2.197.355
352.646
(15.064)
337.582

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

49.378
2.987.920
(1.664.361)
(1.162.839)
(290.229)
(174.092)
(3.291.521)

714.970
3.249.907
(1.574.369)
(1.001.367)
(290.789)
(117.516)
(2.984.040)

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

(182)
(1.636)
(305.419)
60.454
(2.253)
(247.219)

(668.000)
(405)
(84.906)
(487.444)
114.539
(3.487)
(376.392)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα
Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους

(247.219)

(376.392)

(247.219)
2.440.184
(0,10)

(376.392)
566.606
(0,66)

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

1. Με βάση τις προτάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των (2) Ιδρυµάτων και µε τις εγκριτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στην µε αριθµό 84/07.02.2018 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µελών της «Συνεταιριστικής Τράπεζας ∆ράµας Συν.Π.Ε.» και στην µε αριθµό 31/05.02.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών της «Συνεταιριστικής
Τράπεζας Έβρου Συν.Π.Ε.», µε την απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 6, παράγραφοι 2β, 4 και 5 του Ν. 1667/1986, αποφασίστηκε η
συγχώνευση των παραπάνω πιστωτικών ιδρυµάτων µε απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου από την Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας.
2. 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 με εξαίρεση την εκκρεμή δικαστική διένεξη που αφορά εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για
χορηγηθέντα δάνεια της πρώην Τράπεζας Έβρου. Βλέπε σχετική σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Επί των ακινήτων της Τράπεζας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
4. Το απασχολούμενο προσωπικό στην Τράπεζα κατά την 31.12.2017 και κατά την 31.12.2016 ανερχόταν σε 50 και 47 άτομα αντίστοιχα.
5. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τράπεζας αναφέρονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.
6. Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών διατυπώνονται ως εξής :
1) Στη σηµείωση 1 της ενότητας Ε «Επεξηγήσεις για τα Στοιχεία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων» όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός της συγχώνευσης των
πιστωτικών ιδρυµάτων Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας και Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη µε ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού 31.12.2016 και η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Νοεµβρίου 2018 σε συνέχεια της από 278/29.06.2018 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της ΤτΕ. 2) Στη σηµείωση 32 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι η πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα
Έβρου είναι σε δικαστική διένεξη µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο όσον αφορά υποθέσεις χορήγησης από την εν λόγω τράπεζα κεφαλαίων κίνησης προς επιχειρήσεις του Ν.
Έβρου µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, δυνάµει αποφάσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει αρνηθεί την κατάπτωση των εγγυήσεων
αυτών για επισφαλή δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ενώ επεστράφησαν και εισπραχθείσες εγγυήσεις ποσού 480 χιλ. ευρώ που
περιλαµβάνονται στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Η Τράπεζα διεκδικεί το ποσό αυτό καθώς και την κατάπτωση
εγγυήσεων 913 χιλ. ευρώ για µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Καθότι η νοµική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
στο παρόν στάδιο και συνεπώς και οι ενδεχόµενες επιπτώσεις της στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. Η γνώµη µας δεν τροποποιείται σε σχέση µε τα
7. Οι επιφυλάξεις στην Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών διατυπώνονται ως εξής :
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής : 1) οι προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών υπολείπονται την
31.12.2017 αυτών που έχουν σχηματιστεί από την Τράπεζα κατά ποσό 2,7 εκατ. ευρώ περίπου ως εκ τούτου ο λογαριασμός προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις εμφανίζεται ισόποσα μειωμένος και η καθαρή θέση της Τράπεζας μετά από φόρους αυξημένη κατά περίπου 1,92 εκατ. ευρώ
καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως, 2) από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με την εκτίμηση της
συνολικής επίπτωσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α.9 κατά την ημερομηνία μετάβασης (01.01.2018) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα
εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Έμφαση θεμάτων»,
και στο πλαίσιο ενιαίας πολιτικής προβλέψεων που θα πρέπει να υιοθετήσει.
8. Η συγκρίσιμη στήλη έχει κατάλληλα προσαρμοσθεί και περιλαμβάνει τα συγχωνευμένα μεγέθη.

∆ράµα , 27 ∆εκεµβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 903412

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΣΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 999061

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 390216
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 112951 Α' ΤΑΞΗΣ

