
Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,   11η εταιρική χρήση
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοΟικονομικής Πληροφόρησης - Δ.Π.Χ.Π.)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και αποτελέσματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.   Συνιστούμε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την τράπεζα, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της τράπεζας www.syntraser.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση της ορκωτού ελέγκτριας-λογίστριας.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2014  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Σημ. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημ. 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 4.661.870,91 5.704.540,04

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες 9.061.938,51 8.163.987,48 3.992.502,29 Τόκοι και εξομοιούμενα έΞοδα -2.389.952,33 -3.029.395,65

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.357.136,03 1.852.401,00 6.950.046,72 Καθαρό έσοδο από τόκους α 2.271.918,58 2.675.144,39

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 51.664.963,66 48.519.978,40 48.115.207,91

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 256.122,79 276.053,30

- Διαθέσιμα προς πώληση 729.261,09 732.077,30 642.665,01 Προμήθειες- έξοδα -306.310,65 -304.928,20

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 1.037.068,90 1.026.980,81 1.093.923,57 Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες β -50.187,86 -28.874,90

Λοιπά άυλα πάγια 136.067,92 163.400,17 169.967,73

Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις 2.720.794,67 2.799.197,00 1.560.776,90 Έσοδα από μερίσματα 0,00 0,00

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1.887.432,43 1.740.955,73 1.620.028,84 Αποτελέσματα χρηματοΟικονομικών Πράξεων 0,00 0,00

Σύνολο Ενεργητικού 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97 Λοιπά έσοδα 214.342,68 273.449,91

γ 214.342,68 273.449,91

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εσόδων δ=α+β+γ 2.436.073,40 2.919.719,40

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών εκδόσεων μας ) 61.760.286,07 58.517.782,88 58.424.085,91

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 162.653,32 120.254,74 67.539,46 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -777.455,08 -795.816,83

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 117.751,00 117.751,00 106.166,00 Γενικά διοικητικά έξοδα -698.990,50 -946.958,33

Λοιπές υποχρεώσεις 310.391,09 456.623,65 898.913,76 Αποσβέσεις -132.141,10 -127.583,21

Προβλέψεις 226.437,57 194.194,18 154.688,31 Λοιπά έξοδα -238.447,73 0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων 62.577.519,05 59.406.606,45 59.651.393,44 Σύνολο εξόδων ε -1.847.034,41 -1.870.358,37

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου -291.203,25 -4.009.741,24

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.051.460,00 13.871.610,00 11.177.550,00 Αρνητική υπεραξία εξαγοράς 0,00 0,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.856.467,27 2.796.328,07 1.847.881,27 Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων 0,00 -759.697,71

Αποθεματικά 596.146,47 595.318,98 614.757,02 Αναλογία κερδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιρίες και ΚΞ 0,00 0,00

Αποτελέσματα εις νέο -11.486.929,58 -11.670.885,61 -9.146.462,76 στ -291.203,25 -4.769.438,95

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53

Κέρδος (ζημία) προ φόρου εισοδήματος ζ=δ+ε+στ 297.835,74 -3.720.077,92

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97 Φόρος Εισοδήματος -113.879,71 1.191.972,09

Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες η 183.956,03 -2.528.105,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους εισοδ. Από Διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Περίοδος από 01.01 έως 31.12.2014 Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά από φόρο εισοδήματος 183.956,03 -2.528.105,83

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σημ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ Καθαρά κέρδη(ζημίες) που αναλογούν σε :

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 Μετόχους της Τράπεζας

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες -από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 183.956,03 -2.528.105,83

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 297.835,74 -3.720.077,92 α -από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες  δραστηριότητες) 0,00 0,00

Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για : Καθαρά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :

• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων 132.141,10 127.583,21 Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή) 0,3927 -5,47

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή) 0,3927 -5,47

• Απομειώσεις δανείων, 291.203,25 4.009.741,24 Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοποείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή) 0,0000 0,00

• Διαγραφές δανείων 237.783,45 0,00

• Προβλέψεις και αποζημιώσεις προσωπικού 0,00 16.562,00 Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρο εισοδ/τος, που αναγν/καν στην Κατ/ση Αποτ/των η 183.956,03 -2.528.105,83

• (Κέρδη) / ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,00

• Απομειώσεις αξίας συμμετοχών (διαθέσιμα για πώληση) 0,00 759.697,71 Λοιπά Αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

958.963,54 1.193.506,24 β

Καθαρή (αύξηση) / μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών -3.675.389,74 -4.414.511,73 Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ φόρου 0,00 0,00

• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού -146.476,70 -120.926,89 Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00

-3.821.866,44 -4.535.438,62 γ Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο 0,00 0,00

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

• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ) 3.242.503,19 343.681,97 Ποσά που Αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτ/των από διακ/σες δραστηριότητες 0,00 0,00

• Λοιπών Υποχρεώσεων -84.466,70 -356.227,36 θ 0,00 0,00

3.158.036,49 -12.545,39 γ Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχ/νες λειτ/κές δραστ/τες πριν από φόρους 295.133,59 -3.354.477,77 δ = β+γ+δ Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών 0,00 4.977,00

• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος 0,00 -848,62 Φόρος εισοδήματος 0,00 -1.294,02

Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 295.133,59 -3.355.326,39 ε ι 0,00 3.682,98

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 0,00 0,00 στ Σύνολο Αποτ/των, μετά το φόρο εισ/τος, που καταχ/θηκαν απευθείας στη Καθ. Θέση κ = θ+ι 0,00 3.682,98

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ η+κ 183.956,03 -2.531.788,81

• Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες

• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (Διαθέσιμα για πώληση) 0,00 -1.099.095,00 Συνολικό Αποτελέσμα χρήσεως που αναλογεί σε :

• Αγορά ενσωμάτων παγίων -103.023,34 -27.903,26 Μετόχους Τράπεζας

• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων -10.873,60 -26.169,63 -από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 183.956,03 -2.531.788,81

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -113.896,94 -1.153.167,89 ζ -από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 η

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μερίδα) 0,3927 -5,46

• Πληρωθέντα μερίσματα -19.423,79 -33.248,45 Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μερίδα) 0,3927 -5,46

• ( Αποπληρωμή ) / είσπραξη ομολογιακών δανείων Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες (€ ανά μερίδα) 0,0000 0,0000

• ( Αγορές ) / πωλήσεις υβριδικών τίτλων

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 240.873,20 3.643.995,80

• ( Μείωση ) μετοχικού κεφαλαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

• Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 0,00 -28.413,60

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 221.449,41 3.582.333,75 θ Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα 0,00 0,00 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

Καθαρή Θέση ενάρξεως χρήσης (01.01.) 5.592.371,44 4.493.725,53

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότηττες 402.686,06 -926.160,53 ι Συνολικά αποτελέσματα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος 183.956,03 -2.524.422,85

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από Διακοπείσες δραστηριότηττες 0,00 0,00 Αύξηση/μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου 240.873,20 3.642.506,80

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 10.016.388,48 10.942.549,01 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -56,51 -19.438,04

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 10.419.074,54 10.016.388,48 Καθαρή Θέση τέλους χρήσης (31.12.) 6.017.144,16 5.592.371,44

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

Σέρρες, 18 Μαίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Παπαδούδη Μαρία Βέρρος Δήμος Στάγκος Δημήτριος Αθανασίου Δημήτριος

Α.Δ.Τ. ΑΖ 344231 Α.Δ.Τ.   ΑΖ 849735 Α.Δ.Τ.   ΑΕ 376296 Α.Δ.Τ. Ξ 882496  Αρ.Αδ.Λογ Α΄Τάξης  36331

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις 

οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και οι πληροφορίες) :

α) Η έκθεση της Ορκωτού Ελέγκτριας-λογίστριας περιέχει εξαιρέσεις (βλέπε στις "Σημειώσεις-Notes"). β) Στη κλειόμενη χρήση 2014 υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά, μετά από έγκριση της Γ.Σ., τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικές Πληροφόρησης. Εξ΄αυτού του λόγου οι δημοσιευμένες
οικ.καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης αναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΔΠΧΑ. Δεν υπήρξαν μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διορθώσεις λογιστικών λαθών, αναταξινομήσεις κονδυλίων μεταξύ της επαναδιατυπωμένης χρήσης 2013 και της 2014. γ) Δεν υπήρξε
στη χρήση εταιρικό γεγονός όπως : ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσης. δ) Δεν άλλαξε η χρονική περίοδος της οικονομικής χρήσης του συνεταιρισμού. ε) Οι οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού δεν
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικ.καταστάσεις άλλου οργανισμού. στ) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι 2010-2014. ζ) i. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές , αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού. ii. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν λογιστικοποιηθεί είναι τα εξής : Προβλέψεις αποζημ. Προσωπικού 117.751,00 €, απομείωσης χορηγημένων δανείων 15.611.572,28 €, Απομείωσης ακινήτων 60.000,00 €, μελλοντικών φόρων 191.535.67 €, λοιπές
προβλέψεις 34.901,30 €.

http://www.syntraser.gr/


Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,   11η εταιρική χρήση

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμείο & Διαθέσιμα σε Κεντρ. Τράπεζες 9.061.938,51 8.163.987,48 3.992.502,29

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.357.136,03 1.852.401,00 6.950.046,72

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 51.664.963,66 48.519.978,40 48.115.207,91

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

- Διαθέσιμα προς πώληση 729.261,09 732.077,30 642.665,01

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 1.037.068,90 1.026.980,81 1.093.923,57

Λοιπά άυλα πάγια 136.067,92 163.400,17 169.967,73

Αναβαλλόμενες Φορολ. Απαιτήσεις 2.720.794,67 2.799.197,00 1.560.776,90

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1.887.432,43 1.740.955,73 1.620.028,84

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Ενεργητικού 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένου ομολογιών 

εκδόσεων μας ) 61.760.286,07 58.517.782,88 58.424.085,91

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 162.653,32 120.254,74 67.539,46

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 117.751,00 117.751,00 106.166,00

Λοιπές υποχρεώσεις 310.391,09 456.623,65 898.913,76

Προβλέψεις 226.437,57 194.194,18 154.688,31

Σύνολο Υποχρεώσεων 62.577.519,05 59.406.606,45 59.651.393,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.051.460,00 13.871.610,00 11.177.550,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.856.467,27 2.796.328,07 1.847.881,27

Αποθεματικά 596.146,47 595.318,98 614.757,02

Αποτελέσματα εις νέο -11.486.929,58 -11.670.885,61 -9.146.462,76

6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53

Δικαιώματα τρίτων 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97



Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

01.01 - 

31.12.2014

01.01 - 

31.12.2013

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 4.661.870,91 5.704.540,04

Τόκοι και εξομοιούμενα έΞοδα -2.389.952,33 -3.029.395,65 

Καθαρό έσοδο από τόκους 2.271.918,58 2.675.144,39 α

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 256.122,79 276.053,30

Προμήθειες- έξοδα -306.310,65 -304.928,20 

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες -50.187,86 -28.874,90 β

Έσοδα από μερίσματα 0,00 0,00

Αποτελέσματα χρηματοΟικονομικών Πράξεων 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα 214.342,68 273.449,91

214.342,68 273.449,91 γ

Σύνολο εσόδων 2.436.073,40 2.919.719,40 δ=α+β+γ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -777.455,08 -795.816,83 

Γενικά διοικητικά έξοδα -698.990,50 -946.958,33 

Αποσβέσεις -132.141,10 -127.583,21 

Λοιπά έξοδα -238.447,73 0,00

Σύνολο εξόδων -1.847.034,41 -1.870.358,37 ε

Ζημίες απομειωσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου -291.203,25 -4.009.741,24 

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς 0,00 0,00

Απομείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χρηματ/κών περιουσ. Στοιχείων 0,00 -759.697,71 

Αναλογία κερδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιρίες και ΚΞ 0,00 0,00

-291.203,25 -4.769.438,95 στ

Κέρδος (ζημία) προ φόρου εισοδήματος 297.835,74 -3.720.077,92 ζ=δ+ε+στ

Φόρος Εισοδήματος -113.879,71 1.191.972,09

Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 183.956,03 -2.528.105,83 

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους εισοδ. Από Διακοπείσες δραστηριότητες                    -     

Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά από φόρο εισοδήματος 183.956,03 -2.528.105,83 

Καθαρά κέρδη(ζημίες) που αναλογούν σε :

Μετόχους της Τράπεζας

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 183.956,03 -2.528.105,83 

-από διακοπείσες δραστηριότητες -                  -                   

Σε τρίτους

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -                  -                   

-από διακοπείσες δραστηριότητες -                  -                   

Καθαρά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή :

Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή) 0,3927 -5,4675 

Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή) 0,3927 -5,4675 

Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοποείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή) -                  -                   

Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 183.956,03 -2.528.105,83 α

Λοιπά Αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων -                  -                   

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών -                  -                   

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικ. Καταστάσεων και αντισταθμίσεως θυγατρ. 

Εξωτερικού -                  -                   

Μεταβολές αναλογίας λοιπών συνδεδεμένων συγγενών εταιριών και Κ/Ξ -                  -                   

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ φόρου -                  -                   

Φόρος Εισοδήματος -                  -                   

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο -                  -                   β

Ποσά που Αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από διακοπείσες 

δραστηριότητες -                  -                   

-                  -                   

Ποσά που ΔΕΝ αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ζημιών υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών -                  4.977,00

Φόρος εισοδήματος -                  -1.294,02 

-                  3.682,98

Σύνολο Αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση 0,00 3.682,98

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 183.956,03 -2.524.422,85 α+β

Συνολικό Αποτελέσμα χρήσεως που αναλογεί σε :

Μετόχους Τράπεζας

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 183.956,03 -2.524.422,85 

-από διακοπείσες δραστηριότητες -                  -                   

Σε τρίτους

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -                  -                   

-από διακοπείσες δραστηριότητες -                  -                   



Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος

Περίοδος από 01.01 έως 31.12.2014

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΜΗΤΡΙΚΗ

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 297.835,74 -3.720.077,92 α

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες  δραστηριότητες)

Προσαρμογές κερδών/ζημιών προ φόρων για :
• Αποσβέσεις / απομειώσεις ενσωματων παγίων 132.141,10 127.583,21

• Αποσβέσεις / απομειώσεις άυλων παγίων

• Απομειώσεις δανείων, 291.203,25 4.009.741,24

• Διαγραφές δανείων 237.783,45 16.562,00

• Απομείωση αξίας συμμετοχών (Διαθέσιμα για πώληση) -                         759.697,71

958.963,54 1.193.506,24 β

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

λειτουργικές δραστηριότητες
• Αξιογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -                         -                         

• Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών -3.675.389,74 -4.414.511,73

• Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού -146.476,70 -120.926,89

-3.821.866,44 -4.535.438,62 γ

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

λειτουργικές δραστηριότητες :

• Υποχρεώσεων προς πελάτες (από καταθέσεις τους κλπ) 3.242.503,19 343.681,97

• Λοιπών Υποχρεώσεων -84.466,70 -356.227,36

3.158.036,49 -12.545,39 γ

Καθαρές ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες πριν από 295.133,59 -3.354.477,77 δ = β+γ+δ

• Πληρωθέντες Φόροι εισοδήματος -                         -848,62

Καθαρές Ταμιακές Ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 295.133,59 -3.355.326,39 ε

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες -                         -                         στ

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

• Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (Διαθέσιμα για πώληση) -                         -1.099.095,00

• Αγορά ενσωμάτων παγίων -103.023,34 -27.903,26

• Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων -10.873,60 -26.169,63

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -113.896,94 -1.153.167,89 ζ

Καθαρές Ταμιακές ροές από Διακοπτόμενες επενδυτικές δραστηριότητες -                        -                        η

Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

• Πληρωθέντα μερίσματα -19.423,79 -33.248,45

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 240.873,20 3.643.995,80

• Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -                         -28.413,60

Καθαρές Ταμιακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 221.449,41 3.582.333,75 θ

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμιακά διαθέσιμα -                        -                        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότηττες 402.686,06 -926.160,53 ι

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

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 10.016.388,48 10.942.549,01

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 10.419.074,54 10.016.388,48



Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ   ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014

η ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Τακτικό αποθε- 

ματικό

 Αποθε- ματικό 

Κατά- στατικού 

 Ειδικό 

αποθε- 

ματικό 

Δικαι- ώματα 

εγγραφής 

νέων μελών Λοιπά

Έξοδα 

Αύξησης 

Κεφαλαίου

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

  Υπόλοιπα 31.12.2012 11.177.550,00 1.847.881,27 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 21,27 -17.785,68 -9.146.462,76 4.493.725,53
  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις 

λαθών -                    -                     -               -             -                   -                    

  Διορθωμένα υπόλοιπα 11.177.550,00 1.847.881,27 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 21,27 -17.785,68 -9.146.462,76 4.493.725,53
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                    -                     -               -2.524.422,85 -2.524.422,85

- Μερίσματα πληρωθέντα -                    -                     -               -             -                   -                    

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 2.721.360,00 948.446,80 -               -             -                   3.669.806,80

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -27.300,00 -                   -27.300,00

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -21.026,06 -21.026,06

- Λοιπές κινήσεις 99,02 1.489,00 1.588,02

  Υπόλοιπα 31.12.2013 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29 -37.322,74 -11.670.885,61 5.592.371,44

  Υπόλοιπα 31.12.2013 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29 -37.322,74 -11.670.885,61 5.592.371,44
  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις 

λαθών -                    -                     -               -             -                   -                    

  Διορθωμένα υπόλοιπα 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29 -37.322,74 -11.670.885,61 5.592.371,44
- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους περιόδου 01.01 - 31.12.2014 -                    -                     -               -             183.956,03 183.956,03

- Μερίσματα πληρωθέντα -                    -                     -               -             -                   -                    

- Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου 179.850,00 60.139,20 -                   -               884,00 -               -                   240.873,20

- 'Εξοδα αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου -               -                   -                    

- Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου -                    -                   -                    

- Λοιπές κινήσεις -56,51 -                   -56,51

  Υπόλοιπα 31.12.2014 14.051.460,00 2.856.467,27 198.989,15 -48.000,00 122.404,25 155.674,00 204.338,03 63,78 -37.322,74 -11.486.929,58 6.017.144,16

Αποθε- ματικά 

εύλογης αξίας

Π
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 

ΣΥΝ.Π.Ε., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 

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 Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που 

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

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 οικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

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 δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

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

των οικονομικών 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 τα εξής: 

1) Στο κονδύλι της Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος «Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα» 

περιλαμβάνεται ποσό € 1,28 εκ. το οποίο αφορά έσοδα από τόκους τόσο της κλειόμενης όσο και 

προηγουμένων χρήσεων, χορηγηθέντων δανείων που βρίσκονταν σε καθυστέρηση και  για τα 

οποία η τράπεζα προχώρησε σε ρύθμιση των όρων των συμβάσεων τους.  Δεν κατέστη δυνατό  

να γίνει υπολογισμός από την τράπεζα  του ποσού των  εσόδων που αφορούν την κλειόμενη 

χρήση καθώς και του ποσού των  εσόδων που αφορούν τις προηγούμενες χρήσεις.   

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις χρήσεις από 2010 έως και 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η τράπεζα έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων 

και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και 

έχει σχηματίσει σχετική ̟ πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση ποσού 191,5 χιλ.€.  Από 



τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια της 

πρόβλεψης αυτής. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του υπ’ αριθ. 1 θέματος και τις πιθανές επιπτώσεις 

του υπ’ αριθ. 2 θέματος  που μνημονεύονται   στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, 

οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2014 και 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. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2015 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΤΑ 

ΑΜ ΣΟΕΛ  16501 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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