ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - ΑΜ 24402/06/Β/91/39 - ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

27/7/2012

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
α. Όψεως
β. Λοιπές απαιτήσεις
4. Απαιτήσεις κατά πελατών
- Χορηγήσεις
- Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις
6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
7. Συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις
8. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
9. Άϋλα πάγια
α. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
γ. Λοιπά άυλα πάγια
Μείον: Αποσβέσεις παγίων άυλων στοιχείων
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία
α. Γήπεδα - Οικόπεδα
β. Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων
Μείον: Αποσβέσεις
γ. Έπιπλα-ηλεκτρονικός
& λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις
δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις
ε.
ε Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή
& προκαταβολές
12.Ιδιες μετοχές
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
14. Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

649.304.258,04
156.792.880,41
7.240.506,44
331.477.087,08

338.717.593,52

14.564.159.102,03
232.067.186,53
2 824 908 865 92
2.824.908.865,92

11.971.317.422,64
11
971 317 422 64
2.922.630.480,17
1.715.086,66
119.839.159,53

2.527.738,08
712.852.760,34
687.983.242,76

27.397.255,66

181.205.192,77
276.421.661,67
206.089.896,06
80.594.934,81
65.455.965,40
851.858,30
735.222,21

70.331.765,61
15.138.969,41
116.636,09
1.955.219,25

268.747.783,13
0,02
723.993.596,57
105.297.445,79
17.285.752.962,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
27/7/2012
1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων
στοιχεία Ενεργητικού
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
α. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
β. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
γ. Πιστωτικοί λογ/σμοί πληροφοριών

736.973.741,48
459.640.191,30
16.948.293.011,18
41.599.496.757,61

Πλέον:
3. Έσοδα από τίτλους
α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους
μεταβλητής απόδοσης
β. Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
γ. Έσοδα από συμμετοχές σε συνδ/νες επιχειρήσεις
4. Έσοδα προμηθειών
Μείον:
5. Έξοδα προμηθειών
6. Πλέον: Αποτελέσματα χρηματ/κών πράξεων
7. Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Μείον:
8. Γενικά έξοδα διοικήσεως
α. Δαπάνες προσωπικού
-Μισθοί & ημερομίσθια
-Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις
-Συντάξεις & εισφορές υπαλλήλων που αποχώρησαν με τη μείωση του ορίου ηλικίας
-Λοιπές επιβαρύνσεις
β. Άλλα έξοδα διοικήσεως
ΜΕΙΟΝ:
9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως
11+12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων
και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
13+14. Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα Χ/Ο
ακινητοποιήσεων και συμμετοχών
Ολικά κέρδη εκµεταλλεύσεως
15. Έκτακτα έσοδα
16. Έκτακτα έξοδα
17. Έκτακτα αποτελέσματα
18. Αποτελέσματα χρήσεως

3.108.966,30

-14.972.260,12
-3.063.764.130,28
14.421.179,22
-2.806.776.525,52

100.378.598,44
31.963.856,17
0,00
184.623.233,00

14.766.123.976,97

48.844.230,40
281.690.000,85
9.550.708,01
502.881.314,80

330.534.231,25
512.432.022,81
241.887.670,40
33.552.555,89
250.000.000,00
1.050.573.329,41
656.158.174,22

46.887.654,59
0,00
-723.746.678,83
1.740.032.388,49

1.063.173.364,25
9.262.780,45
9 262 780 45
0,00

12. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

194.809.971,12
-8.202.429.189,83
17.285.752.962,14

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο ισολογισμός της ΑΤΕ Υπό Εκκαθάριση της 27.7.2012 απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατά την 27η Ιουλίου 2012 την
στιγμή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της και την θέση της σε καθεστώς εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει και τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν, δυνάμει των αποφάσεων της τραπέζης της Ελλάδος της ίδιας ημέρας που περιγράφονται στη
συνέχεια, στο Ανάδοχο Πιστωτικό Ίδρυμα. Ο ισολογισμός της 27.7.2012 έχει καταρτιστεί με βάση τις λογιστικές αρχές που προδιαγράφονται
στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, προσαρμοσμένο σύμφωνα με την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξία, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω.

3. Στις 2 Νοεμβρίου 2012, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση σε επενδυτική κοινοπραξία του ποσοστού που κατείχε η Τράπεζα στην
γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη Α.Ε. (67.77%) αντί τιμήματος €20.85 εκ. ενώ η λογιστική της αξία ήταν 12,8 εκ.

26.541.998,15
41.514.258,27

7.383.721.300,73
1.570.407.488,31
5.811.995.187,93

552.438.339,72

3.029.698,30
79.268,00
0,00

6.379.674.075,20

298.008.620,36
254.429.719,36

27/7/2012
90.777.776,90
461.660.562,82

6.379.674.075,20

2. Στις 27 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος («ΤτΕ») αποφάσισε την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (Απόφαση 46/1/27.7.12). Επίσης, στις 27 Ιουλίου 2012, η
Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ (Αποφάσεις 4/27.7.12 Θέμα 1ο ,2ο και 3ο , ΦΕΚ 2209/27.7.12): (α) έδωσε εντολή για τη μεταβίβαση
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., (β) προέβη σε προσωρινή αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων
στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καθορίζοντας αρχικά τη μεταξύ διαφορά τους σε €6.675.890.000, και (γ) ανακοίνωσε ότι το αντάλλαγμα
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προσφορών ήταν €95.000.000.
Με τις Συνεδριάσεις υπ’ αριθμόν 8 και 9 της 24ης και 28ης Ιανουαρίου 2013, αντίστοιχα, και κατόπιν αλλαγών στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία, η
Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ αναπροσάρμοσε την προσωρινή εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού
τους αρχικά σε €6.791.060.000 και οριστικά σε €7.470.717.000.
Οι συνολικές οριστικές αξίες των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση
9/28.1.2013ΕΜΕ της ΤτΕ ήταν € 14.174.394 χιλ. και € 21.645.111 χιλ. αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι το ποσό της διαφοράς μεταξύ
μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού, ύψους €7.470.717 χιλ. αποτελεί από τις 27 Ιουλίου 2012 υποχρέωση της υπό
εκκαθάριση Τράπεζας.

59.007.429.960,09
59.744.403.701,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1-27/07/2012)
1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
-Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης
- Λοιποί τόκοι και εξομοιούνενα έσοδα
Μείον:
2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα

27/7/2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
β. Προθεσμίας και
με προειδοποίηση
2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
α. Καταθέσεις
-Ταμιευτηρίου
-Όψεως
-Προθεσμίας
β. Άλλες υποχρεώσεις
βα. Όψεως
ββ Προθεσμίας και
ββ.
με προειδοποίηση
4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού
- Υποχρ. από φόρους & τέλη
- Λοιπές υποχρεώσεις
5. Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα
6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
γ. Άλλες προβλέψεις
7. Υποχρεωσεις μειωμένης εξασφαλ.
8. Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβλημένο)
9. Διαφορά από έκδοση μετοχ. υπέρ το άρτιο
10. Αποθεματικά
-Τακτικό
-Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
- Αποθεματικό αποτ. Χρεογράφων
-Ειδικά αποθεματικά
11. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
περιουσιακών στοιχείων

316.965.687,61
66.483.950,86
20.078.142,92
5.763.266,87

4. Η ΑΤΕ υπό εκκαθάριση από την 27.7.2012 και εφεξής δημοσιεύει και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων.
Την 27.7.2012 τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται κατά περίπτωση είτε σε εύλογες αξίες είτε στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας (εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους (μείον τυχόν
απομειώσεις). Οι υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος ενώ οι υποχρεώσεις που παραμένουν προς
εκκαθάριση απεικονίζονται στο ονομαστικό τους ποσό.
Δεδομένης της μετάβασης της ΑΤΕ σε καθεστώς εκκαθάρισης την 27.7.2012 η βάση επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων διαφοροποιείται από την βάση επιμέτρησης κατά την σύνταξη των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων της ΑΤΕ ως
λειτουργούσα τράπεζα (31.12.2011). Οποιαδήποτε διαφορά, κέρδος ή ζημία, προέκυψε από την τροποποίηση της βάσης επιμέτρησης των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-27/7/2012.
5. Σημειώνεται ότι οι εγγραφείσες υποχρεώσεις στους λογαριασμούς Παθητικού έχουν λάβει υπόψη τους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επαλήθευσης των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών του νομικού προσώπου, με την οποία αναγνωρίσθηκαν ολικώς ή μερικώς οι
υποχρεώσεις του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος έναντι των πιστωτών του, δυνάμει των εφαρμοζόμενων σχετικών διατάξεων του Κανονισμού
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και του Πτωχευτικού Κώδικα. Ειδικότερα, η εγγραφείσα υποχρέωση παθητικού ύψους 280.000.000,00 ευρώ
έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφορά σε επαληθευθείσα απαίτηση του τελευταίου, δυνάμει του άρθρ. 38 παρ. 2 περ. Α) ν. 3522/2006 σε συνδυασμό με
τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 στο πλαίσιο της ένταξης του Κλάδου Συντάξεως του Ταμείου Συντάξεων και
Προνοίας Προσωπικού της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) από 1.1.2007. Η υποχρέωση αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολό της με την
θέση του πιστωτικού ιδρύματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δηλ. από την 27.07.2012, δυνάμει
του άρθρου 23 παρ. 1 του εφαρμοζομένου εδώ Πτωχευτικού Κώδικα.
Επίσης, για τις γενόμενες εγγραφές στους λογαριασμούς Ενεργητικού ελήφθη υπόψη η νόμιμη υποχρέωση του υπό ειδική εκκαθάριση
ιδρύματος, όπως αυτό προβεί σε απογραφή της υφιστάμενης περιουσίας του νομικού του προσώπου κατά την στιγμή της θέσης σε εκκαθάριση,
αλλά και της υπολειπόμενης υπό ρευστοποίηση περιουσίας κατόπιν της γενόμενης μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.atebank.gr
6
www atebank gr και www.bankofgreece.gr
www bankofgreece gr με
ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή.

3.275.805.953,41

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

1.708.064.947,94
-8.199.938.475,13
1.636.952,01
5.675.111,39
1.547.444,68
-8.202.429.189,83

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 514230/2012

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. - υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. - υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 27 Ιουλίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη του Εκκαθαριστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Ο Εκκαθαριστής έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που ο
Εκκαθαριστής 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 δικλίδες 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 δικλίδων 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 τον Εκκαθαριστή, 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
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ώ
καταστάσεων σε ρευστοποιήσιμες αξίες, β) στην αλλαγή της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων από τις 27 Ιουλίου 2012 με τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και γ) στον τρόπο και την μεθοδολογία απεικόνισης των ρευστοποιήσιμων αξιών των στοιχείων
του ενεργητικού και παθητικού με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2012.
2) στη σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στην αναγνώριση της υποχρέωσης έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνολικού ποσού € 280 εκατομμυρίων.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Εκκαθαριστή με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Δημήτρης Γ. Μελάς
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