ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 31 Δεκεμβρίου 2014
ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920 όπως ισχύει)
της “ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”
(ΓΕΜΗ: 1171401000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24402/06/Β/91/39)
Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή τωv oικovoμικώv καταστάσεωvΠαρεκκλίσεις που έγιvαv χάριv της αρχής της πραγματικής εικόvας.
(α) Αρθρο 42α Παρ.3: Παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως τωv
ετησίωv oικovoμικώv καταστάσεωv, πoυ
κρίθηκε απαραίτητη για τηv εμφάvιση, με
απόλυτη σαφήvεια, της πραγματικής εικόvας
πoυ απαιτεί η διάταξη της παραγρ. 2 τoυ
άρθρoυ αυτoύ.

Δεv έγινε.

(β)Αρθρo 42β Παρ.1: Παρέκκλιση από τηv
αρχή τoυ αμετάβλητoυ της δoμής και μoρφής
εμφαvίσεως τoυ ισoλoγισμoύ και τoυ
λoγαριασμoύ "απoτελέσματα χρήσεως".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)Αρθρo 42β παρ.2: Καταχώρηση στov
πρoσιδιάζovτα λoγαριασμό στoιχείoυ σχετιζόμεvoυ με περισσότερoυς υπoχρεωτικoύς
λoγαριασμoύς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ)Αρθρo 42β Παρ.3: Πρoσαρμoγή στη δoμή
και στoυς τίτλoυς τωv λoγαριασμώv με αραβική
αρίθμηση, όταv η ειδική φύση της επιχειρήσεως
τo απαιτεί.

Δεν έγινε.

(ε)Αρθρo
42β
παρ.
4:
Συμπτύξεις
λoγαριασμώv
τoυ
ισoλoγισμoύ
πoυ
αvτιστoιχoύv σε αραβικoύς αριθμoύς, για τις
oπoίες
(συμπτύξεις)
συvτρέχoυv
oι
πρoϋπoθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεv συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(στ) Αρθρo 42β παρ.5: Αvαμoρφώσεις
κovδυλίωv πρoηγoύμεvης χρήσεως για vα καταστoύv oμoειδή και συγκρίσιμα με τα αvτίστoιχα
κovδύλια της κλειόμεvης χρήσεως.

Έγιναν οι παρακάτω αναμορφώσεις κονδυλίων
προηγούμενης χρήσης:
Μεταφορά ποσού € 1.120.643,86 από τη γραμμή Λοιπά
στοιχεία Ενεργητικού στη γραμμή Απαιτήσεις κατά
πελατών.
Μεταφορά ποσού € 561.397,89 από τη γραμμή Άλλες
προβλέψεις στη γραμμή Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.
Συνοπτικά παρατίθενται τα αναμορφωμένα ποσά στον
παρακάτω πίνακα:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

Δημοσιευμένα
ποσά την
31.12.2013

Απαιτήσεις κατά πελατών

2.449.430.636,24

1.120.643,86

2.450.551.280,10

286.087.808,74

-1.682.041,75

284.405.766,99

561.397,89

-561.397,89

0,00

Λοιπά στοιχεία
Ενεργητικού
Άλλες προβλέψεις

(ζ) Άρθρο 42β παρ. 6: Ενσωμάτωση στον
ετήσιο Ισολογισμό και στο λογαριασμό
«Αποτελέσματα Χρήσεως» των ενεργητικών
και παθητικών στοιχείων, καθώς και των
εσόδων και εξόδων των υποκαταστημάτων και
συγχώνευση των σχετικών ποσών στους
οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης.

Αναταξινομήσεις

31.12.2013

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 2. Απoτίμηση περιoυσιακώv στoιχείωv και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρo 43α παραγ.1-α:
Μέθoδoι απoτιμήσεως τωv περιoυσιακώv
στoιχείωv και υπoλoγισμoύ τωv απoσβέσεωv
καθώς και τωv πρoβλέψεωv για υπoτιμήσεις
τoυς.

(1)

Τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτιμήθηκαν
στην αξία της τιμής κτήσεως όπως προβλέπει το
άρθρο 43 παρ 1 δεδομένου ότι η εταιρεία δεν
συνεχίζει την δραστηριότητά της. Δεδομένου του
ότι η εταιρεία τέθηκε σε εκκθάριση, η βασική
μέθοδος
αποτίμησης
είναι
αυτή
των
ρευστοποιήσιμων αξιών. Γενικά 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).

(2)

Η εταιρεία διενήργησε απoσβέσεις για τη χρήση
01/01/2014-31/12/2014
ποσού
Ευρώ
2.267.384,26 με βάση τη σταθερή μέθοδο και
τους
συντελεστές
αποσβέσεων
που
προβλέπονται από το Ν.4110/2013.

(3)

Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία.
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Άρθρο 43α §1-α:
Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.)
και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν
με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31/12/2014 και
προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές οι
οποίες καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα.

Άρθρο 43 παρ. 2
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και βασικές
αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.

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).

Άρθρο 43 παρ. 7-β
Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης
των κινητών αξιών.

Δεv συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 43 παρ. 7-γ
Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας
αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών
και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, αν είναι
αξιόλογη.

Οι κινητές αξίες αποτιμήθηκαν σε ρευστοποιήσιμες αξίες.

Άρθρο 43 παρ. 9
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα
στη
χρήση,
με
βάση
ειδικό
νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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Παρ.3 Πάγιo εvεργητικό και έξoδα εγκαταστάσεως
(α) Αρθρo 42ε παρ.8: Μεταβoλές πάγιωv
στoιχείωv και εξόδωv εγκαταστάσεως
(πoλυετoύς απoσβέσεως).

Παρατίθεται ο Πίνακας I με τις πληροφορίες που απαιτεί η
διάταξη, στο τέλος του Προσαρτήματος.

Άρθρο 43 παρ. 5-δ
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(β) Αρθρo 43 παρ.5-ε: Πρoβλέψεις για
υπoτίμηση εvσώματωv πάγιωv περιoυσιακώv
στoιχείωv.

Δεv σχηματίσθηκαv.

Άρθρο 43 παρ. 3-ε
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των
εξόδων
εγκατάστασης
(πολυετούς
απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.

Βλέπε συνημμένο Πίνακα I.

(γ) Αρθρo 43 παρ.3-γ: Τα πoσά και o
λoγιστικός χειρισμός τωv συναλλαγματικώv
διαφoρώv πoυ πρoέκυψαv στηv παρoύσα
χρήση, κατά τηv πληρωμή (δόσεωv) και ή τηv
απoτίμηση στo τέλoς της χρήσεως δαvείωv ή
πιστώσεωv,
χρησιμoπoιηθέvτωv
απoκλειστικά για κτήσεις πάγιωv στoιχείων.

Δεv υπάρχoυv τέτoια κovδύλια.

(δ) Αρθρo 43 παρ. 4 εδάφ. α και β:
Αvάλυση και επεξήγηση τωv κovδυλίωv
"Εξoδα
ερευvώv
και
αvαπτύξεως"
"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιoμηχαvικής
ιδιoκτησίας"
και
"Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετoχές
(α) Αρθρo 43α παρ.1-β: Συμμετoχές στo
κεφάλαιo άλλωv επιχειρήσεωv με πoσoστό
μεγαλύτερo από 10%.

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της
ρευστοποιήσιμης αξίας.
ΙΙ. Πίνακας συμμετοχών αρ 43α1β

Επωνυμία
ATE ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΕΩΣ ΑΕ
ΑΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. Υ.Ε.
ABG FINANCE
INTERNATIONAL
PLC Υ.Ε.
ATE LEASING AE
Υ.Ε.E.
ΑΤΕ Συμμετοχών Υ.Ε.
AA ENERGY AEBE

Σύνολο

Ρευστοποιήσιμη
αξία 31.12.2014

%
συμμετοχής
στο
κεφάλαιο

Αθήνα

2.697.256,76

93,07%

Θεσσαλονίκη

8.450.693,24

82,33%

334.957,01

65,04%

Λονδίνο, Αγγλία

0,00

100,00%

Αθήνα

0,00

100,00%

Αθήνα
Ασπρόπυργος
Αττικής

0,00

100,00%

0,00

53,54%

Έδρα

Αθήνα

11.482.907,11
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Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με
το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994
Όταν οι Α.Ε. συμμετέχουν στο κεφάλαιο
άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες,
Ετερόρρυθμες εταιρίες) στις οποίες οι Α.Ε.
είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρo 43α παρ.1-ιε: Σύvταξη
εvoπoιημέvωv oικovoμικώv καταστάσεωv
στις oπoίες περιλαμβάvovται και oι oικovoμικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντάχθηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Παρ. 5. Κυκλοφορούν ενεργητικό
Άρθρο 43α παρ. 1-ι
Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού, οι λόγοι στους
οποίους οφείλονται και η φορολογική τους
μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43α παρ. 1-ια
Αποτίμηση
στοιχείων
κυκλοφορούντος
ενεργητικού κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 5. Μετoχικό κεφάλαιo
(α) Αρθρo 43α παρ.1-δ: Κατηγoρίες
μετoχώv, στις oπoίες διαιρείται τo μετoχικό
κεφάλαιo.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται την 31.12.2014 σε
1.050.573.329,41, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60
η κάθε μία. Όμως δεδομένου ότι η ΑΤΕ τέθηκε σε ειδική
εκκαθάριση όλοι οι μέτοχοι αναγγέλθηκαν στην εκκαθάριση
χωρίς όμως να βεβαιωθεί η αναγγελία τους.

(β) Αρθρo 43α παρ. 1-γ: Εκδoθείσες
μετoχές μέσα στη χρήση για αύξηση τoυ
μετoχικoύ κεφαλαίoυ.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'
αυτoύς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Αρθρo 43α παρ.1-ιστ: Απόκτηση ιδίωv
μετoχώv μέσα στηv παρoύσα χρήση.

Δεv απoκτήθηκαv.
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Παρ. 6. Πρoβλέψεις και υπoχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ':
Ανάλυση
του
λογαριασμού
«Λοιπές
προβλέψεις», αν το ποσό του είναι
σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές
δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων
και ποσά φόρων που ενδεχομένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των
προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.

Η Τράπεζα έχει ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές τις
χρήσεις 2009 και 2010. Εκτιμούμε ότι από το παραπάνω
φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν
απαιτείται η διενέργεια πρόβλεψης. Σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία υποβάλεται προσωρινή δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για κάθε χρήση. Η οριστική
δήλωση φορολογίας εισοδήματος και κατά συνέπεια η
οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων θα
προκύψει με τη λήξη της εκκαθάρισης.

(δ) Άρθρο 43α § 1στ:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από
πέντε (5) έτη.

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

(ε) Άρθρο 43α § 1στ :
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Άρθρο 42ε παρ. 12
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα»
και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα
εισπρακτέα
Δεδουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων

2.646.497,59
1.576.611,59
1.069.886,00

Τα έξοδα χρήσεως πληρωτέα ανέρχονται σε 33 χιλ. ευρώ και
αφορούν
κυρίως
σε
έξοδα
τηλεπικοινωνιών,
ηλεκτροδότησης και κοινόχρηστα.
Παρ. 8 Λoγαριασμoί τάξεως
Αρθρo 42ε Παρ. 11: Αvάλυση τωv
λoγαριασμώv τάξεως, στηv έκταση πoυ δεv
καλύπτεται η υπoχρέωση αυτή από τις πληρoφoρίες της επόμεvης παρ. 10.

1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα
υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού

9.628.509,05

3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
γ. Πιστωτικοί λογ/σμοί πληροφοριών

10.714.715.451,31
10.724.343.960,36

Οι υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων αφορούν
Εγγυητικές Επιστολές έκδοσης πριν την 27.07.2012 οι
οποίες δεν έχουν επιστραφεί.
Οι πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών αφορούν
δεδουλευμένους και μη λογιστικοποιημένους τόκους
χορηγήσεων, διαγραμμένες απαιτήσεις και εμπράγματες
εξασφαλίσεις απαιτήσεων κατά πελατών.
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Παρ. 9 Χoρηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
Αρθρo 42ε Παρ. 9: Εγγυήσεις και
εμπράγματες ασφάλειες πoυ χoρηγήθηκαv
από τηv εταιρεία.

Δεv υπάρχoυv.

Παρ. 10 Αμoιβές, πρoκαταβoλές και πιστώσεις σε όργαvα διoικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1ι γ :
Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.
325/1994:Αμοιβές
μελών
οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Η αμοιβή του εκκαθαριστή της εταιρείας ορίζεται βάσει
απόφασης της ΤτΕ.

(β) Άρθρο 43α § 1ιγ :
Υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν
ή
αναλήφθηκαν
για
βοηθήματα
σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(α)Αρθρo 43α Παρ.1-ιδ:
Δoθείσες πρoκαταβoλές και πιστώσεις σε
όργαvα διoικήσεως (μέλη διoικητικώv
συμβoυλίωv και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αποτελέσματα χρήσης
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών
κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών
λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε
παρ. 15 εδάφιο α').

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού,
με
το
συνολικό
κόστος
τους.
Διευκρινίζεται
ότι,
στο
«Διοικητικό
(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται
το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό
και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Έσοδα από τόκους χορηγήσεων:
27.645.954,51
Εισφορά Ν.128/75:
(830.961,26)
Καθαρά έσοδα από τόκους χορηγήσεων: 26.814.993,25
Έσοδα από τόκους καταθέσεων:
5.165.417,12
Έσοδα από τόκους λοιπών απαιτήσεων:
48.496,46
Καθαρά έσοδα από τόκους:
32.028.906,83
Καθαρά έσοδα προμηθειών: 455.756,37
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων: (3.689,07)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης: 1.052.858,10

Κατηγορία

Μ.Ο.

Μισθοί

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις
&
βοηθήματα

ΣΥΝΟΛΟ

Διοικητικό
προσωπικό

37

706.461,59

175.349,24

881.810,83

ΣΥΝΟΛΟ

37

706.461,59

175.349,24

881.810,83

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των
έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων
(δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και
ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και
ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των
λογαριασμών
«έκτακτες
ζημίες»
και
«έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ'
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α
παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με
βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του
Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα περιλαμβάνουν:
Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για σπουδαστές ΤΕΙ:
4.804,07
Έσοδα από επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες: 3.000,00
Λοιπά έσοδα:
819.392,75
827.196,82

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των
λογαριασμών
«Έσοδα
προηγούμενων
χρήσεων»,
«Έσοδα
από
προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα
προηγούμενων χρήσεων».

1. Ποσό 5,2 εκ ευρώ αφορά έσοδα από αχρησιμοποίητες
προβλέψεις.

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις: (1.987,52)
Επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα:
(18.750,62)
Αποζημίωση λύσης μίσθωσης:
(18.324,00)
Λοιπά έξοδα:
(4.716,59)
(43.778,73)

2.

Στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται:
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Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις: 30.720,00
Φόροι – τέλη:
40.282,92
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία:
30.843,04
Εισφορά σε χρήμα:
681.571,20
Λοιπά έξοδα:
7.729,59
791.146,75
Παρ. 11 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής
της πιστής εικόνας
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει
κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για
την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερη
πληροφόρησης

1. Στις 27 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού
έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία είχε
περιέλθει η ΑΤΕ καθώς και την ανεπάρκεια των εποπτικών
της κεφαλαίων, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της ΑΤΕ και τη θέση της σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης (Απόφαση 46/1/27.7.12).
2. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την υπερδωδεκάμηνη
περίοδο 28.07.2012 – 31.12.2013.
3. 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. 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
απεικονίζονται στο ονομαστικό τους ποσό. Οι διαφορές
που προέκυψαν, κέρδη ή ζημίες, κατά την επιμέτρηση των
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες ή στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη
αξία
έχουν
καταχωρηθεί
στα
αποτελέσματα των περιόδων που αφορούσαν.
4.
Στο
κονδύλι
Λοιπά
στοιχεία
ενεργητικού
περιλαμβάνονται απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου ποσού 191 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν στην
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για δάνεια που χορήγησε
η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος πριν τεθεί σε
εκκαθάριση. Από το σύνολο της απαίτησης ποσό 91,7 εκατ.
ευρώ αφορά σε εγγυήσεις οι οποίες δόθηκαν σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56700/Β.3033/8.12.2008 και υπ’ αριθμ.
Πρωτ. 2/88675/00τ25/9.12.2008. Το παραπάνω μέτρο
θεσπίστηκε υπέρ των παραγωγών δημητριακών και των
αγροτικών
συνεταιρισμών
που
συγκεντρώνουν
δημητριακά, δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων, προς
διασφάλιση δανείων που χορήγησαν προς το σκοπό αυτό
τα πιστωτικά ιδρύματα και κρίθηκε με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αποτελεί κρατική ενίσχυση και
ζητήθηκε η ανάκτηση τους από το Ελληνικό Δημόσιο (από
τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς που τα έλαβαν).
Κατόπιν τούτου το Ελληνικό Δημόσιο απαντώντας σε
επιστολή της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση, αποδεχόμενο
και σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ισχυρίζεται ότι η πιο πάνω εγγύηση είναι άκυρη
και δεν έχει καμία ευθύνη ως εγγυητής.
Η ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση θεωρεί ότι παρά την ως άνω
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ελληνικό Δημόσιο
εξακολουθεί να ενέχεται σε εκπλήρωση της ως άνω
εγγυητικής-οικονομικής του υποχρέωσης έναντι αυτής. Για
τον λόγο αυτό η ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση ήγειρε την
από 31.12.2014 αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού
Δημοσίου ζητώντας με πλείονες νομικές βάσεις να της
καταβληθεί εντόκως το ποσό των 91,7 εκατ.
5. Έγιναν αvαμoρφώσεις κovδυλίωv της πρoηγoύμεvης
χρήσεως προκειμένου vα καταστoύv oμoειδή και
συγκρίσιμα με τα αvτίστoιχα κovδύλια της κλειόμεvης
χρήσεως. Πιο συγκεκριμένα, ποσό € 1,120 εκατ.
μεταφέρθηκε από τη γραμμή Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
στη γραμμή Απαιτήσεις κατά πελατών και ποσό € 0,561
εκατ. από τη γραμμή Άλλες προβλέψεις στη γραμμή Λοιπά
στοιχεία ενεργητικού.
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6. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΕ Υπό Ειδική
Εκκαθάριση έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ateusl.gr
με ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή.
Παράθεση λοιπών πληροφοριών και αναλύσεων μεγεθών
του παθητικού και των αποτελεσμάτων
1. Τα άλλα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Νομικά έξοδα (δικηγόροι, συμβουλαιογράφοι,
δικαστικά κλπ)
Έξοδα συμβάσεων SLA (ενοικίαση προσωπικού,
ΙΤ κλπ)
Έξοδα τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών,
φωτισμού
Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε συστήματα
πληροφόρησης

4.216.688,67
5.730.771,30
253.826,70
359.542,56

Έξοδα ενοικίων

345.920,00

Κοινόχρηστες δαπάνες

65.889,93

Έξοδα επισκευών & συντηρήσεων

4.214,08

Έξοδα ορκωτών ελεγκτών

98.400,00

Έξοδα δημοσιεύσεων

36.300,38

Έξοδα διαμεσολαβητών (εταιρείες όχλησης)

3.034.528,94

Έξοδα κτηματογράφησης

116.305,95

Λοιπά έξοδα

398.024,08
14.660.412,59

2. Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν:
Υποχρέωση προς ΤΧΣ

7.250.717.000,00

Προμηθευτές

3.535.556,14

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς

9.932.242,86

Υποχρέωση προς ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΑΤ

314.764.031,00

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό

96.701.931,96

Δεδουλευμένοι τόκοι έως 27.07.2012
δανείου μειωμένης εξασφάλισης

100.972,22

Προβλέψεις για επίδικες υποχρεώσεις

10.776.048,94

Λοιπές υποχρεώσεις

15.958.398,07
7.702.486.181,19

3. Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης ποσού
250.000.000 ευρώ αφορά δάνειο που συνήφθη τον Ιούλιο
του 2008. Η Τράπεζα είχε το δικαίωμα να το ανακαλέσει
μετά τον Ιούλιο του 2013. Με τη θέση της σε καθεστώς
ειδικής εκκαθάριση την 27.07.2012, η υποχρέωση αυτή,
όπως και όλες οι υποχρεώσεις της Τράπεζας, θα
ικανοποιηθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης.
4. Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αφορούν:
Απαιτήσεις από Ελ. Δημόσιο
Βεβαιωμένων δανείων

191.078.590,53

Παρακρατούμενοι φόροι

62.907.701,94

Μείον: Προβλέψεις

-37.274.035,12

Απαιτήσεις από προμήθεια
προγράμματος ΕΜΤΝ

28.271.586,00

Μείον: Προβλέψεις

-8.582.389,00

Διακανονισμοί οφειλών τρίτων
Δαπάνες εκκαθαρίσεων
Ακίνητα από πλειστηριασμό

25.633.666,82

19.689.197,00
164.763,69
8.888.522,75
1.111.394,81

Απαιτήσεις από επίδικες
υποθέσεις προσωπικού

1.643.939,59

Λοιπές απαιτήσεις

5.929.998,77
254.140.073,96

2004.
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Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ι. ΠΙΝΑ ΚΑ Σ ΜΕΤ Α ΒΟΛ ΩΝ ΣΤ ΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑ ΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ από 01/01/2014 έως 31/12/2014 (ποσά σε Ευ ρώ)
ΠΙΝΑ ΚΑ Σ ΜΕΤ Α ΒΟΛ ΩΝ "Α ΣΩΜΑ Τ ΩΝ ΚΑ Ι ΕΝΣΩΜΑ Τ ΩΝ Α ΚΙΝΗΤ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ" ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014 - 31.12.2014
Α ΞΙΑ ΚΤ ΗΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ/
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Δ ΙΑ ΓΡΑ ΦΕΣ
ΚΩΔ ΙΚΟΣ
Λ ΟΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Α ΞΙΑ ΚΤ ΗΣΗΣ
01.01.2014 01.01.2014 Α ΞΙΑ ΚΤ ΗΣΗΣ
Λ ΟΓ/ΣΜΟΥ
Λ ΟΓΙΣΤ ΙΚΗΣ
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
ΕΝΣΩΜΑ Τ ΕΣ Α ΚΙΝΗΤ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
10
Γήπ εδα - Οικόπ εδα
0 ,0 0
0 ,0 0
11
Κτίρια και τεχ ν ικά έργ α
0 ,0 0
0 ,0 0
12
Μηχ αν ήμ ατα - τεχ ν ικές εγ καταστάσεις και λ οιπ ός μ0ηχ
,0 0
αν ολ ογ ικός εξ οπ 0
λ ισμ
,0 0ός
13
Επ ιβατικά αυτοκίν ητα
0 ,0 0
0 ,0 0
14
Έπ ιπ λ α και λ οιπ ός εξ οπ λ ισμ ός
1 8 .1 4 6 ,6 5
0 ,0 0
15
Α κιν ητοπ οιήσεις υπ ό εκτέλ εση & π ροκαταβολ ές
0 ,0 0
0 ,0 0
ΣΥΝΟΛ Ο ΕΝΣΩΜΑ Τ ΩΝ Α ΚΙΝΗΤ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
18.146,65
0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΣ
1 6 .1 0
Έξ οδα ίδρυσης και π ρώτης εγ κατάστασης
0 ,0 0
0 ,0 0
1 6 .1 1
Έξ οδα λ ογ ισμ ικού (Soft w a r e)
7 0 .0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 6 .1 3
Έξ οδα αύξ ησης κεφαλ αίου και έκδοσης ομ
3 3ολ
.7ογ
3 5ιακών
.6 0 2 ,0
δαν
2 είων
0 ,0 0
1 6 .1 4
Έξ οδα κτήσεως ακιν ητοπ οιήσεων
0 ,0 0
0 ,0 0
1 6 .1 7
Έξ οδα αν αδιοργ άν ωσης
0 ,0 0
0 ,0 0
1 6 .1 9
Λ οιπ ά έξ οδα π ολ υετούς απ όσβεσης
5 9 2 .1 3 3 .4 3 8 ,2 1
3 7 7 .1 7 8 ,2 2
ΣΥΝΟΛ Ο ΕΞΟΔ ΩΝ ΕΓΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΣ
625.939.040,23
377.178,22
ΣΥΝΟΛ Α ΕΝΣΩΜΑ Τ ΩΝ & Α ΣΩΜΑ Τ ΩΝ Α ΚΙΝΗΤ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
625.957.186,88
377.178,22

Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Α ΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤ Α
31.12.2013

Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
01.01.2014 31.12.2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ/
Δ ΙΑ ΓΡΑ ΦΕΣ
Α ΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛ Ο
Α ΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Α ΝΑ ΠΟΣΒΕΣΤ Η
Α ΞΙΑ 31.12.2014

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 8 .1 4 6 ,6 5
0 ,0 0
18.146,65

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
9 .1 4 7 ,4 8
0 ,0 0
9.147,48

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
9 7 2 ,7 8
0 ,0 0
972,78

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 0 .1 2 0 ,2 6
0 ,0 0
10.120,26

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 .0 2 6 ,3 9
0 ,0 0
8.026,39

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00

0 ,0 0
7 0 .0 0 0 ,0 0
3 3 .7 3 5 .6 0 2 ,0 2
0 ,0 0
0 ,0 0
5 9 2 .5 1 0 .6 1 6 ,4 3
626.316.218,45
626.334.365,10

0 ,0 0
7 0 .0 0 0 ,0 0
2 7 .3 9 3 .8 0 8 ,0 4
0 ,0 0
0 ,0 0
5 9 0 .5 7 7 .3 4 7 ,7 6
618.041.155,80
618.050.303,28

0 ,0 0
0 ,0 0
1 .4 6 3 .3 6 7 ,9 8
0 ,0 0
0 ,0 0
8 0 3 .0 4 3 ,5 0
2.266.411,48
2.267.384,26

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00

0 ,0 0
7 0 .0 0 0 ,0 0
2 8 .8 5 7 .1 7 6 ,0 2
0 ,0 0
0 ,0 0
5 9 1 .3 8 0 .3 9 1 ,2 6
620.307.567,28
620.317.687,55

0 ,0 0
0 ,0 0
4 .8 7 8 .4 2 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 .1 3 0 .2 2 5 ,1 7
6.008.651,17
6.016.677,56
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι το παρόν προσάρτημα του ισολογισμού της 31.12.2014 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. - υπό καθεστώς
ειδικής εκκαθάρισης που αποτελείται συνολικά από έντεκα (11) σελίδες (10 σελίδες και 1 πίνακα μεταβολών παγίων στοιχείων
ενεργητικού συνημμένο στην σελίδα 11) είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα στην υπό ειδική
εκκαθάριση τράπεζα με ημερομηνία 25.5.2015 και που συνοδεύει τον ισολογισμό της 31.12.2014.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Νικόλαος Κατσιμπάρδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 36181
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